
A Austrália começou a ter visibilidade 
na virada do século 20, visto que sua 
independência dos colonizadores 
europeus ocorreu apenas em 1901. 
Apesar disso, o país evoluiu rapidamente 
e, hoje, é uma das promessas do design. 

"O design australiano não é 
influenciado pela história do país", conta 
Jeremy Andrews, ou Jeremyville. "É um 
sistema baseado em méritos pessoais. 
E, assim como a culinária da Austrália, 
possui influência de várias culturas." 

Com uma filial em Nova York, 
nos Estados Unidos, e um estúdio em 
Sydney, na Austrália - com vista para 
uma ensolarada praia-, Jeremy acredita 
que a modesta mentalidade australiana 
acaba exportando pessoas talentosas 
para outros países."Conheço muitos 
australianos que estão prosperando em 
Nova York, pois têm a capacidade de 
enxergar além do óbvio", analisa. "Os 
australianos geralmente são discretos e 
não se levam muito a sério. Essas podem 
ser boas características para criar artes 
e designs inovadores." 

Jeremy não é o estereótipo do 
morador do litoral, mas admite que o 

estilo de vida praiano é tentador: "Esse 
tipo de rotina é muito sedutora, pois é 
tranquila e confortável. Mas você tem 
que pensar além do que as ondas do 
mar podem proporcionar. Vejo os 
surfistas lá fora enquanto trabalho no 
computador, e penso que eu também 
poderia frequentar a praia todos os 
dias. Para resistir a essa vontade, me 
concentro em meus projetos". 

Luke Lucas, fundador do 
estúdio Lifelounge, de Melbourne, é 
outro profissional de reputação 
internacional. "O nível de talento do 
design da Austrália é incrivelmente alto", 
acredita. "Somos experientes, críticos e 
bastante competitivos. Isso conduz 
nosso desejo de renovar e reinventar. 
Ficamos entediados rápido, e considero 
isso uma qualidade." 

Para Luke, o design do país é 
mais reconhecido pela atitude do que 
por um visual coerente: "Não tenho 
certeza se ainda existe uma estética do 
design australiano desde os dias do 
estilo Mambo [grife australiana de surfe 
popular no país na década de 1980], 
Hoje, trata-se menos de conceitos e 



paletas baseadas em nossa paisagem, e 
mais de sofisticação e acabamento." 
O ilustrador Jonathan Zawada 
nasceu em Perth e agora reside em 
Sydney. Ele identifica uma atitude direta 
e nonsense, no estilo australiano. 
"Culturalmente, não gostamos de 
pessoas que têm o ego inflado", revela 
Jonathan. "Há uma irreverência saudável 
aqui, que resulta em liberdade para se 
apropriar de referências, sem que a 
bagagem cultural afete nossas 
referências do mundo. Apreciamos o 
modernismo, mas ele frequentemente 
resulta em uma forma desagradável, 
uma mistura de estilos tirados de várias 
fontes, tudo remendado." 

O poder de escolher e 
selecionar projetos de outros países 
é muito bom, de acordo com o 
neozelandês Von Dekker, produtor de 
motion graphics do estúdio Umeric, 
localizado em Sydney. Von possui 
clientes como MTV, Nike e MSN. Para 
provar seu ponto de vista, ele destaca o 
coletivo de artes Rizen, cujos 



integrantes estão espalhados por 
Brisbane, Melbourne, Berlim e Nova York. 
"Eles produziram alguns dos melhores 
estilos australianos de ilustração dos 
últimos anos", justifica. 

O produtor se mudou para 
Sydney pouco antes das Olimpíadas de 
2000, junto com seu amigo da Nova 
Zelândia Ash Bolland. "Tentamos 
produzir um trabalho com magia, e é isso 
que procuramos nos projetos", conta Von. 
"Não se trata de estar ligado na última 
moda, mas sim fazer um projeto que 
signifique algo." 

O brasileiro Marcelo Vieira, 
web designer sênior da agência 
WebResource, de Brisbane, concorda 
que o país é um ótimo lugar para fazer 
carreira em design. "A cena do país ainda 
está em fase de crescimento e 
amadurecimento, então não tem tanta 
competitividade como em São Paulo e 
Londres, que são mecas do design." 

Por outro lado, Marcelo alerta 
sobre as adversidades do local. Segundo 
ele, não é tão simples ser contratado por 
uma agência: o governo australiano 
limita as horas de trabalho para quem 
possui visto de estudante, e os estúdios 
preferem contratar designers em tempo 
integral. "Passei um ano e meio servindo 

mesas e trabalhando só como freelancer 
até ser contratado. Mas ainda assim 
existem muitas chances de crescer 
profissionalmente", esclarece. 

O constante intercâmbio de 
talentos do mundo inteiro ajuda a fixar a 
pluralidade cultural nos projetos 
australianos. Um dos estúdios mais 
famosos do país, o Frost* Design, foi 
fundado pelo britânico Vince Frost; 
enquanto Luca lonescu e o criador do 
graphic novel Scarygirl, Nathan 
Jurevicius, possuem raízes romena e 
lituana, respectivamente. 

"A Austrália é um país 
multicultural e diversificado", acha 
Nathan, que começou sua carreira na 
cidade.de Adelaide. "Tiramos influências 
de vários locais e depois as misturamos. 
Desenho muito influenciado pela cultura 
asiática e por minha descendência." 

Para Rob Morris, essa mistura 
vem da influência dos Estados Unidos e 
Inglaterra, parentes culturais da 
Austrália. "Esse é o design australiano 
para mim, mas ter uma certa falta de 
pretensão não faz mal...", conclui. 
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