
Escócia: Dados 
importantes 
Tudo que você precisa 
saber sobre a cena de 
design do país 

Centros de criação 
A maioria dos estúdios de design do país 
se concentra em duas grandes cidades: a 
agitada Glasgow e a capital cultural 
Edimburgo, ambas ao sul. Mais ao norte, 
as cidades da costa leste Aberdeen e 
Dundee também são regiões em progresso, 
com centros renomados de 
desenvolvimento de games. 

Instituições 
As maiores cidades da Escócia possuem 
escolas de design renomadas: Duncan of 
Jordanstone em Dundee, Escola de Artes 
de Glasgow, Escola de Artes de Edimburgo, 
e Grays em Aberdeen. "Infelizmente, 
perdemos alguns de nossos talentos, já que 
o mercado nacional não tem capacidade 
para incluí-los", lamenta Paul Gray, do 
Suisse Design. 

Eventos 
Desde 2003, o LongLunch (www.longlunch. 
com) promove encontros e palestras 
apresentadas por estúdios conhecidos e 
personalidades do mercado, como Peter 
Saville, Universal Everything e Pentagram. 
A rede social Central Station também 
organiza e promove encontros. 

O país 
Conhecida por seu cenário deslumbrante e 
por uma herança cultural rica, a Escócia era 
um país independente até 1707, quando 
passou a fazer parte da Grã-Bretanha e, 
depois, do Reino Unido. Mesmo assim, 
possui parlamento próprio, assim como um 
sistema jurídico e educativo. Por isso, 
muitos argumentam que a nação já está 
pronta para voltar a ser independente. 

Da cena artística provocadora de 
Glasgow ao esplendor cultural de 
Edimburgo, os escoceses possuem 
muita inspiração em suas raízes. 
Apesar de fazer parte do Reino Unido, o 
orgulho da nação é sua originalidade em 
relação à cena de design global. 

"Olho pela minha janela todos 
os dias e vejo colinas e um monte de 
castelos", conta o designer e ilustrador 
Steven Bonner, nascido em Stirling 
(www.stevenbonner.com), que possui 
clientes como o chocolate Cadbury, The 
New York Times Magazine e Computer 
Arts. Para Steven, a cena de criação 
escocesa é mais saudável hoje: "Por 
muito tempo, parecia que éramos 
ignorados pelo resto do Reino Unido, e 
também sofríamos com a preferência 
mundial por Londres. 

Felizmente, as coisas estão 
mudando. "Por estarmos em um país 
pequeno, temos uma comunidade 
relativamente pequena de design, em 
que todos se conhecem ou já ouviram 
falar uns dos outros.Temos uma relação 
de amizade que permite colaborações 
muito férteis. Prova disso é o espaço em 

que esse ilustrador se estabeleceu, que 
é dividido com outros freelancers. 

Para a ilustradora Johanna 
Basford.de Aberdeen (www.johanna 
basford.com), que já fez trabalhos para 
Creative Review, Festival de Edimburgo 
e BrewDog, estar distante dos grandes 
centros de design, como Londres e 
Manchester, ajuda a manter os projetos 
mais modernos e evitar clichês. "Até 
recentemente, havia um conceito errado 
nas escolas de arte escocesas de que 
era preciso se mudar para Londres 
depois de se formar para obter sucesso 
profissional. Com o surgimento de 
estúdios reconhecidos mundialmente 
nas principais cidades da Escócia e um 
monte de freelancers renomados 
espalhados pelo país, existe um 
sentimento verdadeiro de que essa 
migração não é mais necessária. Por 
isso, é uma época muito empolgante." 

"Aqui, na Escócia, existe muita 
energia e uma atitude de que podemos 
fazer qualquer coisa", enfatiza o diretor 
de criação Damien Smith, nascido em 
Manchester, na Inglaterra, e que 
trabalha no ISO Design, em Glasgow 

http://www.longlunch
http://www.stevenbonner.com
http://Basford.de
http://www.johanna
http://basford.com


02 Projeto pessoal 
de Johanna Basford, 
Punk Peacock foi 
criado originalmente 
Como um padrão 
para plano de fundo: 
"Gosto da disciplina 
exigida para criar 
uma repetição 
perfeita", conta 

03 Flyer criado 
pelo ISO Design 
para a campanha 
promocional de 2011 
da lendária casa 
noturna Sub Club, em 
Glasgow. O projeto 
envolvia impresso, 
web e vídeo 

04 Os destaques 
selecionados no 
primeiro ano de 
funcionamento da 
rede social Central 
Station, criada pelo 
ISO Design, foram 
reunidos neste livro, 
publicado em janeiro 
de 2011 

(www.isodesign.co.uk) - um estúdio com 
trabalhos para BBC e Channel 4."Acena 
artística de Glasgow é a mais 
empolgante da Europa, atrás apenas de 
Berlim, na Alemanha. Existem galerias e 
exposições por toda a cidade." 

O ISO Design é responsável 
pela Central Station, uma rede social que 
integra a comunidade de criação da 
Escócia. Surgiu como iniciativa da 
organização 4iPe, hoje, é financiada pelo 
Channel 4. "Em pouco mais de um ano, 
conseguimos 125 mil usuários, 
ajudamos a realizar mais de 40 
trabalhos, exibimos cerca de 35 mil 
peças eternos membros em 126 países", 
explica Damien."Queríamos uma 
plataforma para mapear os artistas da 
Escócia. Depois, o plano é inseri-la no 
Reino Unido e, por fim, em outros 
lugares." Com uma parte editorial 
dedicada, o site comporta um conteúdo 
moderno e portfólios de designers. Além 
disso, angaria fundos para apoiar 
projetos de criação diferenciados. 

http://www.isodesign.co.uk


05 Graphical House 
foi contratado para 
criar o projeto do 
título New Packaging 
Design para a editora 
Lawrence King 

06 Material de 
marketing, site e 
assinatura criados 
pelo Graphical 
House para o 
projeto Scotland+ 
Venice. 0 pôster 
foi apresentado no 
evento D&AD, em 
2010 

07 Usada na capa 
de uma edição 
da revista The 
Drum,em que o 
estúdio Effektive 
foi entrevistado, 
esta peça também 
foi lançada em 
serigrafia A2 

"Acho interessante esse nosso 
potencial para fazer bons trabalhos com 
pouco orçamento", afirma Paul Gray, do 
Suisse Design (www.suissestudio.com), 
localizado no distrito de Merchant City, 
em Glasgow. "A ética profissional das 
pessoas que conheço também é 
impressionante." Paul cita como exemplo 
Stuart Gilmour, do estúdio Stand, por seu 
"estilo forte e com muita atitude para 
produzir melhores resultados", e Greig 
Anderson, do estúdio Effektive:"Ele é um 
grande designer e um cara muito legal. 
Em um mercado repleto de gente ruim, 
vale a pena notar quem se destaca." 

Paul estudou na Escola de 
Artes de Glasgow antes de trabalhar na 
agência Graven Images. Depois, passou 
uma temporada noTankDesign,se 
mudou para Londres e atuou como 
diretor de criação naThis Is BD; 
finalmente, retornou a Glasgow para 
montar o Suisse. "A cena aqui tem uma 
estética muito diferenciada - no âmbito 
financeiro, todos estamos na mesma 

situação, mas adoro o que as pessoas 
de todo o país fazem. Os trabalhos 
possuem a mesma qualidade de 
qualquer grande cena do mundo. Até 
mesmo de Londres", afirma. Mesmo 
sendo um país pequeno em território, 
não há nenhum elemento que funcione 
como catalisador estético da cena de 
design local."É possível dizer que parte 
dos trabalhos é influenciada por nossa 
fama de consumir uísque e salmão, mas 
não é nada sério", explica Paul. 

Como em todo lugar, os 
escoceses também desejam trabalhar 
em nível internacional: "O mundo está 
cada vez menor, por isso é ruim se limitar 
a um país pequeno, em que todos 
competem pelo mesmo trabalho", explica 
Steven Bonner."Temos muita gente 
talentosa na Escócia e queremos que as 
outras pessoas descubram isso." 

http://www.suissestudio.com
http://noTankDesign.se


Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 44, p. 56-59, abr. 2011.




