


01-02 O design 
impresso continua 
muito presente no 
trabalho de Michael 
em seu estúdio, o 
Build.Avelha 
máquina de 

Michael C Place sempre teve um 
espírito independente. Em 1990, 
resolveu abandonar o curso superior 
de Design na Faculdade de 
Newcastle, pois estava convencido 
de que seus professores não 
entendiam as mudanças que 
aconteciam na área. Enquanto 
trabalhou no estúdio inglês The 
Designers Republic, foi um dos 
grandes responsáveis por definir a 
estética da música eletrônica. 
Mesmo assim, achou que precisava 
desenvolver uma visão sofisticada 
em novos territórios, o que o levou a 
fundar seu próprio estúdio, o Build. 
Na entrevista a seguir, Michael fala 
sobre as escolhas que fez ao longo da 
carreira, como é trabalhar em um 
estúdio próprio e como separa arte 
pessoal e comercial. 

Computer Arts: Como você era 
quando criança? 
Michael C Place: Sou o mais jovem da 
família, tenho três irmãs mais velhas. 
Era quieto e introspectivo. Crescemos 
em uma fazenda em North Yorkshire 
- meu pai criava porcos e minha mãe 
era enfermeira. Quando não estava 
brincando, estava pintando. Na 
maioria das vezes, logos de bandas de 
heavy metal ou cópias de capas de 
discos em jaquetas de couro ou jeans 
do pessoal da escola.Também 
gostava de mapas e desenhos 
técnicos. Era um bom atleta, mas 
odiava competir. Houve irma época em 

escrever do designer 
é um sinal disso. 
"Quando um trabalho 
é impresso, não tem 
Ctrl+Z para desfazer. 
É um compromisso" 

que comecei a me interessar muito 
por BMX [tipo de bicicleta usada 
para corridas e manobras], o que 
me levou a um interesse por música, 
que, por sua vez, levou ao amor pelo 
design gráfico. 

CA: O fato de não ter concluido a 
faculdade o afetou? 
MCP: Não, em nada. Sabia que o curso 
não era adequado para o tipo de 
design que eu queria fazer: o de capas 
de álbuns. Os professores pertenciam 
a uma era diferente. Era a época dos 
primeiros computadores Macintosh e 
eles queriam nos ensinar a criar 
fontes manualmente. É claro que, hoje, 
vejo que é uma habilidade útil, mas, na 
época, achava loucura.Também 
achava que o mais importante para 
um designer era a qualidade do 
portfolio, não a qualificação. Ainda 
penso assim. 

CA: Quais eram suas expectativas 
quando começou a trabalhar no 
Designers Republic, em 1992? 
MCP: Já estava feliz só de voltar ao 
norte da Inglaterra, onde cresci, após 
um ano trabalhando em Londres com 
Trevor Jackson. Já tinha feito um 
estágio no tDR e gostado muito. Por 
isso, já sabia mais ou menos como as 
coisas funcionavam no estúdio. Só 
queria fazer um bom trabalho e, logo 
no começo, enfrentei um grande 
desafio: um dos meus primeiros 
trabalhos foi a capa do álbum "Yeah -> 





03 

You!", do Steps. Lembro de ter 
passado um sábado inteiro 
preparando a arte para o processo de 
coloração (isso foi antes do Mac), pois 
não fazia idéia do que estava fazendo. 
0 ambiente tá era meio intimidador. 
Você tinha que dar o seu melhor, 
senão arrancavam suas tripas. Mas 
era divertido. Muito trabalho, longas 
horas, mas eu gostava. 

CA: Quais foram os pontos altos do 
tempo que ficou no tDR? 
MCP: Muitos. Fui a Nova York para 
uma exposição do estúdio, meu 
trabalho apareceu em livros, criei para 
artistas dos quais era fã e conheci [o 
designer gráfico] Malcolm Garret. 

CA: O que o levou a fundar o Build? 
MCP: A vontade de trabalhar no que 
eu realmente queria, e de trabalhar 
somente quando estivesse a fim; se 
bem que essa última parte não deu 
muito certo. No fim, tudo acaba 
girando em torno do trabalho. Ainda 
bem que gosto de todo o processo: me 
reunir com clientes, apresentar idéias 
e colocar a mão na massa. No tDR, não 
participava de todas essas etapas. Por 
isso, estou gostando muito desta nova 
fase da minha carreira, e minha 
esposa também. A missão do Build é 
simples: fazer um bom trabalho para 
boas pessoas. 

CA: Você disse gostar muito de 
trabalhar com design impresso. 
O que o fascina tanto nessa área? 
MCP: Acho esse tipo de design muito 
empolgante. Além da tatilidade, a 
permanência dos projetos impressos 
me agrada muito. É algo que requer 
compromisso, porque não tem Ctrl+Z 
para desfazer algo impresso. Já tenho 
muita experiência nessa área e nunca 
me canso dela. Há sempre algo novo 
para aprender. 

CA: Criar para o mercado fonográfico 
foi muito importante para sua 
carreira. Você continua realizando 
projetos para clientes desse ramo? 
MCP: Muito esporadicamente, só se 
gosto da banda ou da gravadora. 
Ainda gosto muito dessa área, mas 
hoje estou mais interessado em 
identidade e branding, pois, na minha 
opinião, é onde grande parte dos bons 
projetos de design estão. 

CA: Quanto do seu trabalho é feito 
sem o computador? 
MCP: As etapas inicias de meus 
projetos, sempre. Minhas primeiras 
ideias tomam forma em sketchbooks 
ou pedaços de papel. Minha cabeça 
está sempre pensando, enquanto vou 
para o estúdio, no próprio estúdio, ou 
quando estou no banho; às vezes, até 
dormindo. 

CA: Você se vê como um designer 
que ultrapassou a fronteira entre 
trabalhos comerciais e arte? 
MCP: Houve uma época em que 
achava isso. 0 Build ainda faz 
exposições de projetos pessoais, 
mas estou gostando muito é dos 
trabalhos comerciais e, já que somos 
primariamente um estúdio comercial, 
eles são nossa especialidade. 

Penso muito sobre a 
diferença entre os trabalhos do 
'Michael C Place' e os do'Build'.Os 
primeiros são mais artísticos e os 
últimos mais comerciais. É importante 
separar os dois sempre que possível, 
mas não posso negar que um 
alimenta o outro. 

CA: No que o Build está trabalhando? 
MCP: Estamos fazendo muitos 
trabalhos comerciais. Mas isso não 
quer dizer que não temos coisas 
pessoais em mente. 

CA:Tem algum trabalho que 
gostaria de fazer, mas ainda não 
teve a chance? 
MCP: Acho que não. Acredito, de 
verdade, que o meu trabalho é o 
melhor do mundo. 
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