
Quando o f i lme Logorama ganhou o 
Oscar de Melhor Curta-Metragem 
Animado em 2010, dois pontos sobre a 
criatividade francesa foram levantados. 
Primeiro: quando se trata de animação, a 
França está indo muito bem, obrigado. 
Segundo: que outro país poderia ser a 
terra natal dos criadores de um filme, em 
que Ronald McDonald dirige um 
caminhão repleto de elementos 
radioativos e assassina um policial [que, 
no filme, é um boneco da Michelin] logo 
antes de um terremoto apocalíptico que 
derruba uma cidade feita de marcas 
famosas? Os franceses, é claro. 

Logorama foi escrito e dirigido 
pelo estúdio H5, de François Alaux, Hervé 
de Crécy e Ludovic Houplain. Mesmo 
com o alto nível de ironia e sarcasmo 
com marcas conhecidas e reverenciadas 
pelo público norte-americano, Ludovic 
Houplain não acredita que a inspiração 
para a obra tenha vindo apenas de sua 
terra natal. "Certamente fomos 
influenciados pela herança de nossa 
cultura", reconhece. "Mas por anos temos 

sido influenciados pelos cinemas 
norte-americano e italiano; o design 
suíço, holandês, escandinavo e 
norte-americano; a arquitetura 
brasileira e alemã, além de pôsteres 
franceses, soviéticos e poloneses." 

Hervé Lopez já foi diretor de 
arte da TBWA e hoje é responsável pelo 
coletivo de animação Mr. Hyde. Para ele, 
a animação francesa é de boa 
qualidade por ter escolas de nível, como 
Supinfocom, Gobelins, ESAG 
Penninghen, Les Arts Décoratifs e La 
Poudrière. "Outra razão é o fato de 
termos muitos festivais de curta-
metragem: Clermont-Ferrand,Annecy, 
Auch, Brest, Nemo, entre outros. Sem 
contar o Canal+, que é uma ótima fonte 
de referência para curtas." 

Ilustradores como Julien 
Roure, mais conhecido como Jules 
Julien, acreditam que seus trabalhos 
são mais poéticos do que as criações de 
outros países, principalmente por conta 
de influências da arte e da literatura 
tradicional francesa. "A história de 
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01 Ac idadequeoH5 
criou para o f i lme 
Logorama incorpora 
logos de centenas de 
grandes marcas. A 
abordagem ousada 
resultou no Oscar 
de Melhor 
Curta-Metragem 
Animado de 2010 

02 Abut iqueAPC 
pediu para Leslie 
David criar um pôster 
promovendo a 
abertura da primeira 
loja da grife, além de 
convites para o 
evento e camisetas 

03 O homem da 
Pringles paquerando 
a gota de óleo da 
Esso é só o começo 
do apocalipse de 
Logorama, feito pelo 
coletivo H5 

04 Paul Holland 
mora em Paris e criou 
esta imagem para a 
Marie Claire. "O 
francês gosta de se 
envolver com as 
coisas. Discussões 
podem se tornar 
intensas quando um 
desenho é enviado ao 
cliente", revela 

03 

nossa cultura é como um vaso deflores. 
Se você sentar em cima, se beneficiará 
dos fertilizantes. Se ficar embaixo, ele 
acabará caindo sobre sua cabeça, 
nocauteando-o", filosofa Julien. "Meus 
desenhos são mais literários do que 
meus gráficos. Neles, coloco minhas 
reflexões e experiências." 

0 ilustrador inglês Paul 
Holland, que mora em Paris, notou o 
surgimento de muitos trabalhos com 
um aspecto livre, rascunhado. "Isso 
parecesertipicamentefrancês,ou é 
uma qualidade que já era forte há algum 
tempo, principalmente no ramo editorial. 
Acredito que os franceses tenham um 
gosto especial por sabores mais 
poéticos", analisa. 

Na área publicitária também 
há a herança da arte tradicional. A 
agênciaTBWA foi fundada na cidade de 
Paris, em 1970 e, hoje, é uma 
multinacional criativa conhecida mais 
pelos trabalhos que sua equipe 
norte-americana realiza. Mesmo com o 
diferencial e a sofisticação de 



05 O estranho 
projeto de arte com 
cabelos de Jules 
Jul ienfoi divulgado 
em revistas do 
mundo todo, além de 
ter sido exibido na 
Suíça e no Japão 

06 QuandoaLouis 
Vitton colaborou com 
o produtor musical 
Pharrell Williams em 
uma coleção, a 
agência parisiense 
Surface to Air foi 
chamada para dar 
seu toque especial 

07 A Surface to Air 
dirigiu o vídeo We Are 
Your Friends, da 
dupla eletrônica 
Justice vs Simian. 
A empresa também 
possui uma grife 
própria; a Le Neue 
Black 

08 Outra ilustração 
editorial de Paul 
Holland, desta vez 
para a revista 
masculina Têtu 

trabalhos de agências como Fred and 
Farid, M/M Paris, Surface to Air eAgence 
V, um gosto globalizado parece ter 
dominado os clientes. Diferente do 
Japão, onde o design está focado na 
cultura local, as agências francesas 
estão abertas demais à diversidade de 
estilos internacionais. 

A agente de ilustradores 
Vaterie Oualíd trabalha com as maiores 
agências de publicidade do país. 
"Acredito que as agências mais 
importantes da França sejam de web 
design, mas ainda não tenho certeza se 
elas são muito criativas", reflete. 
"Gostaria muito de trabalhar com web, 
mas nunca consegui fazer com que 
agências dessa área quisessem 
trabalhar com nossos ilustradores." 

Parece que o design gráfico 
francês sofre uma crise de 
autoconfiança, talvez pelo suposto fato 
de que o design e a ilustração tenham 
um valor menor, se comparados à arte e 
a literatura clássica do país. "Há um 

público para design e ilustração no 
mundo que não existe na França", 
acredita Julien Roure. "Só depois de 
exibir meu trabalho no Japão e em 
outros países da Europa consegui ser 
chamado por galerias francesas." 

Mesmo assim, Paris ainda 
provoca paixões em jovens designers, 
que trocam sua terra natal pela vida 
movimentada da capital. Para Paul 
Holland, os franceses valorizam a figura 
do artista antes de suas criações. "A 
história da França e dos mestres que o 
país já produziu criaram essa aura", 
explica. Em um país em que a arte 
clássica é mais valorizada do que o 
design, é preciso agir como artista para 
ser notado. Isso leva muitos profissionais 
a exibirem trabalhos pessoais com o 
mesmo orgulho dos comerciais. 0 que, 
sem dúvida, só trará bons frutos. 
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