


O sexo sempre esteve na mídia, seja como trabalho 
artístico ou experimental ou como jogada das agências de 
publicidade para vender produtos, apelando para os desejos 
mais primordiais do ser humano. Programas de TV como Talk 
Sex With Sue Johanson, que era apresentado por uma 
septuagenária (e que no Brasil é exibido pelo canal GNT), 
mostram que o erotismo não é mais um grande tabu. 

A temática sexual está no imaginário de muitos 
designers, que gostam de explorá-la em seus trabalhos para 
expressar pontos de vista, ou simplesmente porque acham 
divertido. Independentemente da razão, o que todos querem é 
causar impacto. O grande desafio está em se expressar de 
forma criativa, sem cair na vulgaridade. 

Mais do que uma noite 
O designer de motion norte-americano Matt Lambert gosta de 
subverter o erotismo. Uma de suas peças mais famosas se 
chama Fickmaschinen, o que pode ser traduzido como 
"Máquinas do Sexo". O fi lme é composto por imagens cíclicas e 
escurecidas de vídeos pornográficos, que fazem a ação 
parecer mecânica e falsa. Para Matt, a indústria da pornografia 
transformou algo íntimo em um processo comercial, e foi isso 
que ele quis expressar no projeto. Na opinião do designer, as 
pessoas consomem tanto material erótico que, quando fazem 
sexo, só querem imitar as cenas dos fi lmes pornôs. "Dizem que 
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ideias originais não existem", declara Matt. "Esse mesmo argumento pode ser 
aplicado à sexualidade. Tudo o que as pessoas fazem, especialmente os jovens, são 
recriações do que acontece nos filmes pornográficos." Seguindo essa linha de 
pensamento, o projeto do designer termina com a frase: "We are nothjng but fuck 
machines" [Somos apenas máquinas de sexo]. 

O excesso de sexo na mídia também é tema de muitos trabalhos do 
designer inglês Jasper Goodall. Para ele, abusar de imagens com carga erótica para 
atrair a atenção das pessoas é um truque barato. "Chegamos a um ponto em que ter 
gente nua em anúncios já não causa nenhum impacto, pois a mídia já saturou as 
pessoas.Todo mundo tira a roupa e acha normal", argumenta. 

A designer fluminense Ana Paula Caldas não costuma explorar o sexo 
em seus trabalhos, mas aceitou tranquilamente o convite da revista Criativa para 
ilustrar uma reportagem sobre o tema. Para ela, qualquer obra de arte pode 
expressar sentimentos profundos: "O artista pode utilizar o erotismo para se 
comunicar e passar uma mensagem cheia de expressão. Porém, hoje, muitas vezes 
usam o erotismo sem nada a acrescentar, usando a arte apenas como camuflagem". 

Sexo por prazer 
Há pessoas que exploram o erotismo sem a mínima intenção de falar sobre o tema. 
"Todo mundo se identifica com imagens eróticas, e sente certo prazer com isso", 
acredita a designer inglesa Julie Verhoeven. "É sempre mais divertido pesquisar e 
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desenhar sacanagem. Eu uso isso para prender a atenção 
do espectador." 

O ilustrador paraibano Francisco Leite, mais 
conhecido como Shiko, não sabe definir ao certo como o 
erotismo entrou em alguns de seus trabalhos. "Desde muito 
moleque, gostava de desenhar mulheres, provavelmente 
influenciado pelos desenhos do ilustrador Benício, as capas do 
gibi do Conan e os pôsteres e calendários da oficina mecânica 
do meu pai", lembra. "Mas não pensava nesses desenhos como 
eróticos. Eles simplesmente me atraíam, do mesmo jeito que 
coqueiros e gaivotas atraem outros ilustradores." 

Já as peças da designer norte-americana Tansy 
Myer usam a sensualidade para lidar com a feminilidade. 
"Tento mostrar os diferentes lados da personalidade de uma 
mulher: as contradições,fragilidades, e como as mulheres 
usam a beleza para definir a si mesmas", explica. A série de 

ilustrações Girl foi baseada na ideia de apego excessivo à aparência. "Usei a palavra 
'girl' [garota] como título porque, independentemente da idade, as mulheres têm 
uma percepção do que é ser bonita e desejável quando jovens." 

Para Jasper Goodall, a arte erótica moderna não é muito diferente do 
que os artistas da Renascença faziam, quando usavam a antiguidade grega para 
justif icar suas esculturas e pinturas de nu:" Provavelmente, eles só queriam 
retratar pessoas nuas porque era divertido e instigante, mas t inham de dizer que 
estavam se baseando na mitologia grega para que suas obras fossem aceitas 
pela sociedade. Apesar de não parecer, a Vênus de Botticelli, por exemplo, era 
extremamente sensual na época em que foi pintada", argumenta. Recentemente, 
Jasper também reinterpretou mitos gregos com todo o fetiche de seu estilo na 

série de imagens Amorous Liaisons of the Olympians 
[Relações Amorosas dos Olimpianos, em tradução livre], que 
também alude às imagens altamente eróticas do pintor 
inglês Aubrey Beardsley. 

Sexo comercial 
0 designer norte-americano Josh Vanover pode ser 
considerado um homem de sorte. Enquanto a maioria dos 
profissionais que exploram temas eróticos tem que fazê-lo 
em trabalhos pessoais, ele é pago para usar o sexo em seus 
projetos. O briefing que recebeu de uma marca de snowboard 
basicamente dizia: "Queremos armas e garotas". Contudo, o 
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designer conta que outros clientes, como a Nike, são mais 
pudicos: "Eles até usaram algumas de minhas imagens com 
garotas como referência, mas não podiam pedir algo parecido". 

Mesmo assim, Josh acredita que as grandes 
empresas se tornaram mais abertas a coisas fora do comum. 
"Estava pensando sobre isso outro dia", lembra o designer. 
"Hoje, muitos clientes dizem coisas do tipo:'Faça algo 
esquisito'. Há cinco anos, ninguém me pediria isso." 

Shiko acha que faltam ilustradores que saibam 
trabalhar bem o erotismo, e que alguns profissionais não 
expõem projetos com temática sexual em seus portfólios por 
medo de serem tachados de pornográficos. "No meu caso, 
sempre tive orgulho dos meus desenhos eróticos, mas não 
tinha a mínima expectativa de ter um retorno comercial com 
eles. Mas logo apareceram vários clientes me convidando para 
fazer justamente esse tipo de ilustração." 

Imagens eróticas são ótimas para atrair 
adolescentes e adultos de 20 e poucos anos com dinheiro para 

gastar, já que despertam desejo pelo produto e a vontade de ser como o modelo ou o 
artista mostrado nas peças. "É algo processado pelo lado animal do seu cérebro, que 
faz com que o lado racional comece a desejar algo", aponta Bruno Sellés, sócio e 
diretor de criação do estúdio espanhol Vasava. "Não achamos isso errado. Não 
podemos ignorar o fato de que o sexo e a luxúria ainda guiam nossas vidas." No 
entanto, o designer reconhece que há diferentes maneiras de abordar o erotismo: 
"Há jeitos e jeitos de seduzir. O problema é quando o uso do sexo se torna grosso e 
ofensivo, deixando tudo com cara de 'açougue'. É difícil definir regras, mas tentar não 
ofender muita gente é um bom começo". 

As técnicas e a criatividade empregada em trabalhos mais experimentais 
podem ser úteis para a realização de projetos convencionais, sem nenhum traço de 
erotismo. Jasper Goodall, por exemplo, foi contratado para redesenhar o logo da 
Girls Scouts of America (organização de garotas escoteiras dos Estados Unidos), 
originalmente criado por Saul Bass, na década de 1970. "O diretor de arte estava 

muito apreensivo de vir falar comigo", conta Jasper. "Ele tinha 
medo de que o cliente descobrisse meus outros trabalhos. O 
cara até pediu para a minha agência, a Big Active, tirar do ar a 
sessão 'Erotica' do meu portfólio enquanto o novo logo 
estivesse sendo mostrado na imprensa." O designer não critica 
a cautela. "Ele merece todo o crédito por olhar para uma peça 
e enxergar minha habilidade no desenho, independentemente 
do tema. Gosto muito dessa característica do meu trabalho." 

No caso de Julie Verhoeven, pouquíssimos de seus 
trabalhos eróticos são usados comercialmente. "Tornou-se 
comum os clientes dizerem 'sem sacanagem, por favor' 
quando me pedem um trabalho", conta a designer. 



Público receptivo 
Mesmo com certa resistência por parte de alguns clientes, o 
design erótico caiu no gosto de muita gente, surpreendendo os 
próprios artistas. "Até agora, só recebi comentários positivos 
sobre meus trabalhos", conta Josh Vanover."Não acho que 
minhas ilustrações sejam do tipo que agrada todo mundo, mas 
até minha mãe e minha tia gostam delas. Achei que garotas 
nuas e a crueza do erotismo ofenderiam as pessoas, mas elas 
estão reagindo de maneira oposta." Jasper Goodall, que foi 
criado por uma mãe hiperfeminista, também não pode 
reclamar do feedback que recebe de seus projetos. "Minha 
mãe morreu há 10 anos, e nunca desenhei nada erótico 
enquanto ela estava viva", revela o designer. "Acho que tinha 
medo da reação dela. Mas é surpreendente a reação positiva 
do público diante das minhas imagens com teor sexual.Talvez 
me preocupe demais com a possibilidade de ofender alguém." 

ParaTansy Myer, as mulheres tentam identificar a 
si mesmas em suas peças: "Muitas meninas me escreveram 
dizendo que minhas personagens se parecem muito com elas. 
Outras escolhem a personagem que gostariam de ser. No caso 
dos homens, acho que gostam mais daquelas com que 
desejariam estar." 

Erótico x Pornográfico 
Uma questão que está sempre na mente de um artista que 
trabalha com temas sexuais é a fronteira entre o erótico e o 
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pornográfico. "Tenho que definir o que fica de um lado da 
fronteira e o que fica do outro", conta Jasper Goodall. "Algumas 
de minhas ilustrações chegam muito perto de ser 
pornográficas, pelo menos para mim. Não vejo nada de errado 
com quem cria imagens explícitas, mas não é o que quero 
fazer. Penso assim: quero que minhas ilustrações estejam lá 
somente para as pessoas se masturbarem, ou quero que 
tenham um significado mais profundo? Acredito que haja uma 
linha entre essas duas coisas. Na minha cabeça, tento sempre 
ficar do lado certo dela." 

O designer de motion mexicano Leonardo Mendez 
considera que o mais importante é saber exatamente o que se 
quer fazer. "Seria interessante fazer algo muito vulgar, mas que 
fosse esteticamente bonito ao mesmo tempo", define o 
designer. "Quando eu era adolescente, me lembro do que sentia 
quando abria um exemplar da Penthouse. Era aquela sensação 
de estar fazendo algo proibido. As fotos eram muito bem-feitas, 
com belos esquemas de cor, mas, no f im, eram apenas 
pornografia. Adoraria cruzar essa linha entre o sexy e o belo, 
para criar a sensação de que algo é proibido e sensual." 

O estúdio catarinense F/F desenvolveu uma linha de 
estampas eróticas para a grife Cavalera. Douglas de Souza, um 
dos sócios da empresa, acredita que a linha entre sensualidade 
e vulgaridade é tênue, porém bem identificável."O erótico é 
geralmente mais excitante do que o pornográfico. Ser sutil 
desperta a curiosidade e aguça a criatividade", diz o ilustrador. 

Se a maneira como o artista representa o sexo pode 
dizer alguma coisa sobre ele, Julie Verhoeven afirma não saber 

ao certo a imagem que seus trabalhos passam: "Acho que as pessoas devem me ver 
como uma reprimida sexual, uma adolescente eterna, frustrada e curiosa". 

Tansy Myer diz que suas séries Nerd e Girl falam muito sobre ela mesma. 
"As imagens bonitas e alegres de Girl são o personagem que quero representar para 
o mundo", conta a designer. "Já a crueza e o clima de inadequação da série Nerd 
mostram como me sinto por dentro. Acho que muitas pessoas podem se identificar 
com isso. Muita gente se sente vulnerável, mas, ao mesmo tempo, tem uma atitude 
exibicionista, querendo chamar atenção." 

Josh Vanover acha a ideia um pouco assustadora:"Minhas imagens 
mostram mulheres sem rosto! E peladas! Algo de muito errado deve estar 
acontecendo na minha cabeça! Já vi um monte de coisas loucas, então, acho que 
esse tipo de imagem sai da minha imaginação naturalmente... As pessoas devem 
gostar dos meus trabalhos por verem algo de real neles. As imagens não são 
construídas, não parecem falsas ou cafonas. São coisas de verdade, que estavam 
dentro de mim". 

Despreocupado, Shiko não tem vergonha nenhuma do que seus desenhos 
eróticos possam levaras pessoas a pensarem dele:"Acho que minhas ilustrações 
dizem que, até agora, tive uma boa vida, que ainda tenho bons olhos e tenho a feliz 
capacidade de poder desenhar o que muitos outros só imaginam". 

http://Sunrise.de
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 40, p. 38-45, dez. 2010.




