
Segundo Gudbjorg Gissurardottir, chefe 
do Fórum de Design da Islândia, até o 
f inal da década de 1950 não havia 
nenhuma palavra na língua islandesa 
que definisse 'design', isso ajuda a 
explicar por que seus colegas 
escandinavos - Suécia, Noruega e 
Finlândia - se destacaram na cena de 
design mundial antes dos islandeses. 
Contudo, felizmente, uma nova geração 
de artistas do pais anda se esforçando 
para retomar o tempo perdido. 

Por se localizar no extremo 
norte do Oceano Atlântico, a Islândia é 
um lugar remoto: possui cerca de 320 mil 
habitantes (a cidade do Rio de Janeiro, 
por exemplo, tem pouco mais de 6 
milhões de pessoas). Mesmo assim, seu 
mercado de criação é vibrante em 
termos de arte, design e música. "Há 
muitas coisas positivas acontecendo no 
cenário de criação islandês", conta o 
designer Thorleifur Gunnar Gíslason. "A 
indústria de moda e de produtos de 
design está crescendo. Além disso, 
também há um constante crescimento 
no mercado fonográfico. Todos esses 
elementos estão conectados." 

Thorleifur trabalhou no 
mercado publicitário até a última crise 
financeira mundial atingir a Islândia. 
Por causa dela, mudou o rumo de sua 
carreira e começou a trabalhar como 
artista freelancer. Ele acredita que o 
boom de criação local descreve a 
mentalidade islandesa. "Estamos em 
movimento constante.Também somos 
curiosos e ambiciosos, sempre abertos 
às novidades", conta. "Focamos na 
autenticidade individual, queremos nos 
diferenciar. Contudo, ao mesmo tempo, 
somos como uma sociedade em que 
todos se ajudam." 

A ilustradora e animadora 
multimídia Erla MariaÁrnadóttir 
concorda:"Acho que um costume 
islandês é estar preparado para fazer 
o que é preciso. Isso acontece desde 
que os primeiros colonizadores 
chegaram à ilha". Erla acredita que, para 
sobreviver, você deve ser capaz de fazer 
qualquer coisa, o que se aplica a 
designers e ilustradores."A palavra 
redda, que significa 'faça as coisas 
funcionarem', é muito popular aqui." O 
trabalho da ilustradora aborda 



02 Os designs 
demanda lade 
Thorlei furGunnar 
Gíslason são 
resultado de 
experimentos com 
repetição e equilíbrio 

03 A ilustração'We 
are scientists' faz 
parte da série 
Children de Erla 
María Árnadóttir. 
Foi desenhada à mão 
antes de ser colorida 
no Photoshop 

04SigVicious criou 
esta ilustração para o 
álbum SineTempus 
doGoldie 

inocência, pureza e infância. Seu estilo 
pode ser considerado sutilmente 
macabro, mas, para ela, é apenas um 
modo de brincar com os limites entre o 
belo e o feio. "Associo isso aquando 
minha mãe me colocava sentada para 
olhar as montanhas e observar as 
pedras cinzentas até elas brilharem. Isso 
soa estranho, mas é inevitável ser 
influenciado pela natureza da Islândia e 
ver beleza em tudo." 

A Islândia fica próxima da 
América do Norte e da Europa, e também 
tem como vizinha do leste a 
Escandinávia. Portanto, suas influências 
são variadas. Mesmo assim, sua própria 
cultura fornece inúmeras opções de 
inspiração. "Muitas pessoas são 
influenciadas por designs antigos e 
tradicionais, retornam às raízes, mas as 
misturam com uma aparência mais 
moderna", explica o designer Eythor Pall 
Eythorsson, de 26 anos. 

Högni Valur Högnasson, outro 
jovem designer do país, concorda e 
destaca a grande popularidade do 
design de padrões tradicionais. "Os 
islandeses são inspirados tanto pelas 



05 Uma série de 
ilustrações feitas 
porThorbjörn Ingason 
paraoKaupthing 
Bank.O briefing 
exigia uma imagem 
colorida de vários 
animais servindo 
uns aos outros 

06 'Heritage'foi 
projetado por 
Gíslason e é baseado 
em um padrão de 
toalha do século 16 
do Museu Nacional 
da Islândia. Ele 
fotografou a toalha 
e a transformou 
em vetores 

07 Este pôster foi 
criado por Jónas 
Valtýsson para a 
exposição Freak 
Show. A composição 
foi feita no Photoshop 
antes de Jónas 
realizar a colagem 
em uma tábua de 
madeira 

08Högni Valur 
Högnasson projetou 
esta capa de álbum 
para o artista 
Mummi. A ilustração 
foi criada usando 
uma imagem 
escaneada,quefoi 
ajustada com um 
padrão geométrico 

tendências modernas quanto pelos 
padrões e pela tipografia viking", explica. 
"Padrões antigos estão sendo 
digitalizados e usados de outras 
maneiras. Fontes antigas, como as das 
runas, são muito exploradas." 

Um dos principais nomes do 
design islandês, Siggeir M.Hafsteinsson, 
ou SigVicious, explica que sua terra 
natal proporciona grandes inspirações. 
"Temos muitas coisas a oferecer em 
termos de criatividade", conta. "Você deve 
olhar ao seu redor e captar a bela 
paisagem. Somente depois entenderá 
como a Islândia é inspiradora, não 
importa se é designer, músico ou artista 
plástico.Todos são influenciados pela 
poderosa natureza e pela energia que 
envolve essa cultura." 

Com todas essas influências, 
é difícil identificar a cena de design do 
país. "Acho que se caracteriza como 
nórdica.Também é gráfica, simples e um 
pouco escandinava. Mística e criativa ao 
mesmo tempo", acreditaThorbjörn 

Ingason."Em comparação com outros 
países escandinavos, que são mais ricos 
em história e tradição de design, ainda 
ficamos um pouco atrás, mas estamos 
quase os alcançando." 

O que faz o design islandês 
ser único é a mistura da influência das 
cenas da Europa e dos Estados Unidos 
com suas próprias tradições, somadas 
aos elementos naturais, principalmente 
à paisagem do país. Há energia, 
entusiasmo e ousadia em seu cenário 
criativo. O designer Jónas Valtýsson 
conclui:"Design é uma prática nova na 
ilha, e as pessoas estão ansiosas para 
fazer coisas boas. Parece que o futuro 
está brilhando para nós. Acrescente a 
tudo isso o fato de não termos ídolos do 
design para nos basear. Isso significa 
que somos livres para criarmos nossa 
própria trajetória." 

Text Box
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