
Japão: dados 
importantes 
Tudo que você precisa 
saber sobre a cena de 
design do país 

Instituições 
Boa parte das melhores escolas de design 
do Japão está localizada na capital, Tóquio. 
São as Universidades de Arte de Tóquio, 
Tama, Musashino e Geijutsu Daigaku. A 
Faculdade Zokei possui sedes em Tóquio e 
Kyoto. Para entrar em qualquer uma delas, 
os estudantes precisam passar por exames 
técnicos extremamente rigorosos -
portfólios raramente são considerados. 

Destaques 
Com mais de 30 milhões de habitantes, a 
Grande Tóquio é a maior área metropolitana 
do mundo. Por isso, não é surpresa que a 
capital seja o quartel-general da cena 
criativa do país. Já que o contato físico 
ainda é um aspecto muito importante dos 
negócios para os japoneses, é necessário 
para muitos designers morar por lá. Uma 
alternativa é a região de Keihanshin, com as 
cidades de Osaka, Kyoto e Kobe, todas em 
alta no mercado. 

Eventos 
Os festivais Design Festa e Geisai, além de 
eventos relacionados ao universo do manga 
e do anime, como o Comiket e o Comitia, 
possuem um papel importante na entrada 
de jovens artistas no mercado. 

O país 
O Japão tem quase 7 mil ilhas, sendo que as 
maiores são Honshu, Hokkaido, Kyushu e 
Shikoku. Mesmo sendo somente o 10o país 
mais populoso do mundo, a economia 
japonesa só fica atrás da norte-americana, 
principalmente por causa do crescimento 
do setor de eletrônicos do país depois da 
Segunda Guerra Mundial. 

Com uma indústria de eletrônicos 
sustentada por t i tãs como Sony, Canon 
e Nintendo, não é surpresa que as 
orgulhosas ilhas que formam o Japão 
sejam a segunda maior economia do 
mundo. Mas, mesmo com a forte 
influência da tecnologia, o mercado 
criativo da terra do sol nascente ai nda é 
muito influenciado pelo passado. 

"A simplicidade e paletas 
únicas de cor são algumas das estéticas 
que o design e a ilustração japoneses 
herdaram de artes tradicionais, como o 
ukiyo-e [estilo de pintura impressa com 
blocos de madeira surgido no Japão 
durante o período Edo, que foi de 1603 a 
1867]", explica Heisuke Kitazawa, mais 
conhecido como PCR"E também a nossa 
atenção especial aos detalhes. No Japão, 
é muito importante para um designer 
pensar em lugares que os observadores 
normalmente não enxergam, como a 
parte de baixo dos produtos ou o lado 
interno de uma jaqueta", completa. 

Nascido em Yokohama, 
Heisuke se mudou para a Califórnia, nos 
Estados Unidos, e viveu lá por 16 anos 

antes de retornar ao Japão e decidir 
morar em Tóquio. "Há muitos designers 
gráficos e ilustradores ótimos por aqui, 
mas é difícil fazer experimentos, já que 
os clientes japoneses tendem a ser bem 
conservadores", admite. "Acho que essa 
é uma das razões pelas quais o manga e 
o anime são os dois maiores campos 
criativos do Japão: há muito mais 
liberdade neles." 

Para poderem ser mais livres, 
os profissionais criativos japoneses 
correm atrás de clientes internacionais. 
Heisuke recentemente fez algumas 
ilustrações para o jornal inglês The 
Guardian, em que pôde explorar um 
estilo mais dark e surreal, do qual 
gostou muito."Normalmente os clientes 
japoneses pedem o oposto: ilustrações 
felizes e fofas", revela. 

Natsuki Otani se mudou para 
o Reino Unido,em 2007, paraestudare 
hoje mora em Tóquio. "No Japão, somos 
domésticos e sentimentais", observa. "A 
estética é a da simplicidade e a da 
elegância, o que muitas vezes favorece 
coisas mais introvertidas", descreve. 
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01 A peça'Vermillion', 
feita por Natsuki 
Otani.foi criada para 
uma competição da 
revista Dazed & 
Confused. "Estou 
orgulhosa de como 
retratei a 
personalidade 
da personagem", 
comemora 

02 0 designer gráfico 
Kamikene, de Tóquio, 
abriu o estúdio Hatos 
em 2006. Ele 
descreve seu estilo 
como'minimalista e 
estóico'. Foram as 
caracterísicasque 
utilizou para ilustrar 
essa entrevista da 
revista +87 

03 Conhecido por 
fund i raar te 
tradicional do 
origami com a arte 
urbana, ShinTanaka 
comparti lhou um 
template em branco 
de seu personagem 
'Hoophy' para que 
seus amigos o 
customizassem 

0 fato de o sistema de escrita 
japonês ser diferente, com três tipos de 
alfabeto e na vertical ou na horizontal, 
causa grande impacto no design e na 
tipografia. Isso acaba se refletindo em 
vários setores criativos. "Como 
consequência, nossa metodologia foca 
no lado prático, considerando bem mais 
as necessidades dos clientes do que a 
inovação", lamenta Natsuki. 

Para Shinnoske Sugisaki, 
fundador do estúdio Shinnoske Inc, a 
falta de i novação no Japão é u m si ntoma 
da proliferação da cultura pop do país. "A 
maioria dos designers daqui ainda acha 
que a cena do país tem a influência que 
tinha há vinte anos por causa do nosso 
legado pop", acredita. 

Nascido em Nara, Shinnoske 
trabalhou por mais de 35 anos em 
Osaka, montando seu estúdio em 
meados da década de 1980. Seu 
trabalho já foi exibido navizinhaXangai, 
na China, e até em São Paulo, no -> 



04 Uma tabela 
cronológica ilustrada 
para a estação de 
rádio FM802,de 
Osaka, porDajIro 
Ohara. No programa 
Digmeout, a estação 
fala de novos talentos 
criativos do país. 
Alguns chegaram a 
fazer projetos para 
Nike e Sony 

05 Uma aplicação da 
identidadevisualda 
Nissha,feita pelo 
Shinnoskelnc .A 

marca é um quadrado 
conectado a uma 
série de círculos, 
interpretação gráfica 
da tagline'Trend 
Meets Technology' 
[a tendência encontra 
a tecnologia, em 
tradução livre] 

06 0 DJ e músico 
eletrônico japonês 
HimuroYoshiteru 
ped iuqueoLoworks 
produzisse esta peça, 
intitulada'Where 
DoesSound Come 
From?',"Foi uma 
colaboração entre 
som e ilustração", 
descreve o fundador 
do estúdio, Haruki 
Higashi 

07 Contratado pela 
revista Sketchbook, 
Natsuki Otani 

trabalhou em uma 
história sobre o 
negociador de arte Jay 
Jophing. O projeto fez 
com que ela fosse 
chamada para fazer 
estas ilustrações de 
modelos sobre o 
projeto de arte e moda 
online de Nick Knight, 
oSHOWstudio 

-> Brasil. Entre seus clientes estão 
Panasonic, a foundry Morisawa e uma 
gráfica de Kyoto com mais de 80 anos de 
funcionamento, a Nissha, que o 
contratou para fazer um rebranding. 

Shinnoske pode lamentara 
falta de inovação do mercado criativo 
japonês, mas o designer autodidata Shin 
Tanaka.de Fukuoka.vê pontos positivos. 
"Nossas criações têm mais qualidade do 
que muitas outras, mas pouquíssimos 
artistas conseguem ganhardinheiro 
neste mercado.Temos o costume de 
olhar para quem fez, em vez do que foi 
feito", analisa. Com um portfólio de 
clientes do mundo todo, Shin admite ter 
mais reconhecimento no hemisfério 
ocidental do que no Japão. "Meus 
trabalhos ficaram famosos na Europa e 
nos Estados Unidos e tiveram de ser 
importados de outros países para cá." 

É interessante que em plena 
era de conectividade global ainda se dê 
muito valora interação física noJapão. 
"Os japoneses usam todas as tecnologias 
possíveis, como o Skype e oTwitter, para 
se comunicarem; mas ainda preferimos 
reuniões pessoais para falar de coisas 
sérias", confirma Heisuke Kitazawa. 

Shin Tanaka aponta que 
muitos artistas são atraídos pela capital, 
Tóquio, por ser a cidade com os clientes 
mais importantes e a sede da maioria 
das reuniões. Isso resulta em uma 
superconcentração de profissionais na 
cidade, que já é densamente povoada. 
Para evitar o estresse da vida em 
metrópole, Shin decidiu morarem 
Gotemba [quef ica a mais de uma hora 
de distância de Tóquio] e trabalha para 
clientes internacionais. 

De Osaka, Shinnoske Sugisaki 
reflete sobreTóquio:"A mídia de massa 
está presa lá. Eles não veem nenhum 
tipo de informação de fora. Acho que 
Osaka é um lugar melhor para os 
designers. As pessoas adoram seu clima 
mais casual. Muitos profissionais estão 
se mudando para cá, não pelo dinheiro, 
mas pela vida."Tóquio pode ter sido e 
ainda é símbolo de criatividade e 
inovação, mas a capacidade inspiradora 
do Japão parece estar em lugares que 
ainda não foram tão explorados. 

http://Tanaka.de


Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 35, p.  60-63, jul. 2010.




