




Filosof ia de cr iação é algo inexistente 
no Why Not Associates. O estúdio 
evita ao máximo inserir seu trabalho 
em qualquer t ipo de classif icação e 
busca se reinventar sempre que 
possível. Talvez seja essa at i tude que 
rendeu ao tr io de designers a alcunha 
de "os rebeldes da tipografia". 

Mesmo após todo o sucesso 
alcançado, a equipe do Why Not 
Associates t ra ta todos os seus 
projetos com entusiasmo, como se 
fossem os primeiros de sua carreira. 
AndyAl tmann, um dos três 
fundadores do estúdio, diz que eles 
não têm planos para o futuro, e 
entende perfeitamente que as 
pessoas os achem loucos por isso. 
Na entrevista a seguir, ele e David 
Ellis, outro fundador do Why Not 
Associates, fa lam mais sobre esse 
jeito único de trabalhar com design. 

Computer Ar ts : O Why Not Associates 
t e m um esti lo? 
AndyA l tmann :Somos um dos 
estúdios mais diversif icados do 
mundo. Fazemos desde comerciais 
deTVaté brandinge design impresso 
tradicional. Diria que somos 
tipógrafos, mesmo que, às vezes, 
façamos projetos que não envolvem 
nenhuma t ipografia. 
David Ell is: Apl icamos princípios da 
t ipograf ia a tudo. Foi com isso que 
aprendemos noções de espaço, 
posicionamento e composição. 

CA: O que at ra iu vocês para 
a t ipograf ia? 
AA: Minha mãe me viu olhando 
f ixamente para uma embalagem de 
molho quando eu t inha uns sete anos. 
Ela perguntou:"Oquevocê está 
olhando?". Eu respondi:"Alguém teve 
que criar isso,né?". Penso nisso em 
todo lugar que vou. Há algo nas 
palavras que me fascina. 
DE: É o poder da l inguagem. Imagens 
podem ser muito poderosas por si só, 
mas nada se compara ao impacto 
criado quando são usadas com texto. 0 
poder da l inguagem é algo que sempre 
nos atraiu, e queremos encontrar 
novas maneiras de empregá-lo. 
AA: Tivemos sorte de poder fazer 
experimentos t ipográf icos em projetos 
como animações, instalações e peças 
impressas. Gostamos dessa área 
desde os tempos da faculdade, quando 
já nos interessávamos por art istas 
como Ed Ruscha e Barbara Kruger, que 
usavam t ipograf ia em seus trabalhos. 
DE: Acho muito interessante ver como 
art istas que não são treinados em 
t ipograf ia usam as letras. É algo muito 
mais livre e extremamente poderoso. 

CA: De onde veio toda essa 
versat i l idade do estúdio? 
DE: Sempre acredi tamos que, se existe 
uma boa ideia, ela pode ser apl icada 
em qualquer mídia.Também sempre 
t ivemos a coragem de dizer "Sim, 
podemos fazer isso" nas reuniões com 
clientes. É claro que depois íamos 
direto correr atrás de um profissional 
que pudesse nos ajudar. 

CA: Vocês funda ram o Why Not 
Associates logo depois de te rminar 
a facu ldade. Nunca pensaram em 
t raba lhar em a lgum estúdio? 
DE: Não havia muitas empresas 
de design no Reino Unido de que 
gostássemos na época [1987]. 
Admirávamos o trabalho de estúdios 
holandeses e de outros lugares do 
mundo, mas o design bri tânico estava 
dominado por empresas como Fitch e 
Michael Peters. Elas eram grandes 
demais e seus t rabalhos comuns 
demais se comparados aos nossos. 
AA: Era a época em que o design 





gráfico estava virando um mercado. 
Estávamos nos rebelando contra isso. 
Queríamos que nosso trabalho 
parecesse ter sido feito por nós, e não 
saído de uma fábrica. 

CA: Qual era o plano de vocês? 
AA:Tem uma frase do comediante 
Spike Milligan que diz:"Não temos 
um plano, por isso nada pode dar 
errado". Nunca planejamos nada além 
do dia seguinte. Sei que parece 
loucura não ter plano ou visão para o 
futuro, mas simplesmente queremos 
fazer coisas interessantes. Acho que 
os clientes entendem isso, e é por isso 
que nos contratam. Somos a carta 
coringa deles. 

CA: Vocês parecem bem confortáveis 
com essa ideia de "car ta coringa"... 
DE: Nos acostumamos a sermos 
vistos dessa maneira. Os clientes nos 
incluem em sua lista de opções como 
um nome de segunda mão. Aí, na 
maioria das vezes, apresentamos uma 
ideia que, além de funcionar, é 
diferente de tudo. 
AA:Também somos vistos como uma 
escolha segura. A galeria Tate, por 
exemplo:se tem uma exposição 
importante, como a do Henry Moore, 
e quer promovê-la de maneira 

diferente, chama a gente. Os 
clientes conf iam em nós para 
resolver problemas complexos. 

CA: Que projetos a judaram a 
sol id i f icar a reputação do estúdio? 
DE: Os primeiros que f izeram as 
pessoas prestar atenção em nós 
foram os catálogos para a grife Next 
Directory e a série de selos postais 
que comemoravam o quadragésimo 
aniversário de reinado da rainha 
Elizabeth II. Em ambos usamos nosso 
estilo de t ipografia de modo relevante 
e adequado aos públicos-alvos. 

CA: De que fo rma o t raba lho do 
estúdio evoluiu? 
AA: No começo, todas as revistas de 
design nos chamavam de "os rebeldes 
da t ipografia" ou coisas do tipo, pois 
nosso trabalho era meio louco. Com o 
passar dos anos, começamos a 
trabalhar com conceitos bem mais 
simples. Gostamos de explorar as 
ideias em seu estado mais puro, e não 
deixamos que nada nos atrapalhe. 
DE: Amadurecemos e deixamos a 
rebeldia de lado. Hoje, nos divert imos 
mais resolvendo problemas dos 
clientes do que fazendo projetos 
pessoais. Antes, queríamos nos 
expressar desesperadamente. Isso 

acabou virando uma vontade de 
fazer as coisas direito. 
AA: Somos resolvedores de 
problemas gráficos e gostamos de 
coisas simples. Vendemos a ideia de 
usar um quadrado branco como logo 
para uma grande emissora deTV 
belga. Se comparar isso aos 
primeiros projetos, nem parece que 
foram feitos pelo mesmo estúdio. 
Mas ainda sinto necessidade de 
mergulhar em projetos pessoais e 
completamente loucos. Essa é 
minha válvula de escape. 

CA: O estúdio t e m uma equipe 
pequena. Qual é o mot ivo? 
AA: A única maneira de expandir o 
estúdio seria trazer outro sócio para 
a equipe para cuidar do market ing, e 
nunca quisemos fazer isso. Nosso 
trabalho é o mais importante. 
DE: Não gostamos do lado 
administrativo. Quanto mais a 
empresa cresce, mais reuniões 
precisam ser feitas. Deixaríamos de 
ser designers para virar executivos. 
AA:A equipe tem sete pessoas. Essa 
pequena famíl ia já é o bastante. 
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