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Depois de trabalhar por cinco anos em uma 
agência de publicidade em Copenhague, na 
Dinamarca, Emil Kozak se mudou para Barcelona, 
Espanha, e passou a trabalhar como freelancer. O 
skatistae designer, que curte punkrock, já 
produziu designs para surfe, skate e snowboard, 
além de camisetas e identidades gráficas. 
Baseado na tradição do design escandinavo, seu 
trabalho apresenta padrões geométricos e 
tratamentostipograficos.www.emilkozak.com 

O projeto 
Small Pencils, Big Dreams 
Emil gosta de realizar projetos pessoais que 
exploram os limites do processo de design. Ele se 
diverte manipulando seus trabalhos e deixando-os 
ásperos - escaneia os elementos, bagunça tudo e 
imprime novamente - .embora os produtos finais 
sejam normalmente suaves. A exposição solo de 
Emil Small Pencils, BigDreams consiste em uma 
exploração pessoal de colagens. Ele mesclou 
imagens que encontrou com elementos impressos 
em sua impressora a laser e trabalhou no 
lllustrator. O projeto explora o desconhecido e o 
modo como percepções podem mudar, conforme 
nossa mente assimila conhecimento científico. 

Estudei em uma escola de artes 
na Dinamarca e, depois, passei 
cinco anos em uma agência de 
Copenhague, onde conheci minha 

namorada. Ela é espanhola e sugeriu que fôssemos morar 
juntos em Barcelona. Fiz as malas, deixei meu emprego e já 
estou na Espanha há cinco anos, trabalhando como freelancer. 

Meu negócio com design gráfico começou quando 
era adolescente.Toquei por 11 anos em uma banda punk com 
alguns amigos. Minha mãe me via fazendo capas para nossas 
fitas demo, assim como adesivos e camisetas. Graças a isso, 
achou que o design era uma carreira que eu poderia seguir, 

Ao lado do skate, o punk era minha musa principal. 
Fui muito influenciado pela atmosfera do'faça você mesmo'. 
Não é apenas a estética, também é a ideia de que cada um 
pode fazer o que quiser, e do jeito que quiser. Não precisa ser 
algo bonito, desde que você tenha uma ideia em mente. 

http://tratamentostipograficos.www.emilkozak.com


Meu passado dinamarquês definitivamente 
inspira minha abordagem minimalista. Gosto defecarem 
algo e abolir qualquer distração.Também adoro simplicidade, 
o que me ajuda a me comunicar clara e precisamente. 

Por outro lado, diria que os aspectos da cultura 
espanhola também me inspiram muito. Os espanhóis não 
têm uma abordagem minimalista, são mais ligados a uma 
estética barroca. O uso das cores também é diferente. Na 
Dinamarca, você tem preto, cinza e branco, assim como 
madeira e outros tons naturais. Aqui, você vê frutas com 
cores muito diferentes quando vai ao supermercado. 
Além disso, os artistas espanhóis, principalmente os mais 
abstratos, usam cores mais vibrantes do que qualquer 
dinamarquês. A arte e o design da Dinamarca têm tons mais 

Meu estúdio fica em meu apartamento em 
Barcelona, na Espanha.Tenho os equipamentos 
óbvios de um profissional da minha área: um 
computador, um scanner, uma tablet gráfica e 
alguns lápis e sketchbooks. Por trabalhar com 
fotografia analógica, tenho muitas câmeras. Minha 
impressora a laser é uma das minhas ferramentas 
favoritas, pois dá vida às coisas do meu 
computador, que depois posso escanear 
novamente. Meu estúdio está repleto de pilhas de 
papéis de coisas que imprimi ou recortei de 
revistas. Por alguma razão, tenho algumas pedras, 
um violão e uma máscara de hóquei igual à do 
personagem Jason, de Sexto-Feira 13. As 
paredes estão cobertas por impressões de teste, 
fotografias grandes e todos os meus skatese 
pranchas de surfe.Tenho muitos livros, a maioria 
sobre fotografia, e também alguns sobre o design 
gráfico italiano e suíço dos anos 1970. 

sinistros, ou talvez realísticos. Existem artes de vários tipos, 
mas noto uma expressão fria da Dinamarca. 

Para mim, a inspiração é um processo de longo 
prazo. Qualquer coisa pode despertar uma ideia, e ela leva 
um tempo para crescer. Muitas pessoas dizem que isso 
acontece quando você não está pensando, e acho que é 
verdade. Sou influenciado por praias, madeiras e natureza 
(não consigo acreditar que sou uma dessas pessoas 
que se dizem 'inspiradas pela natureza). Na verdade, 
começo a processar as coisas em momentos de solidão ou 
relaxamento, como quando estou surfando. 

Quando fico preso a uma rotina, observo meus 
sketchbooks e cadernos de anotações, nos quais escrevo 
ideias e pensamentos aleatórios à noite, ou enquanto 
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vejo televisão. Depois, uso essas ideias em um contexto 
totalmente diferente. Elas se tornam mais definidas e são 
traduzidas em um projeto. Outras vezes, apenas mudo meu 
jeito de trabalhar. Algumas pessoas se dedicam somente ao 
computador, mas gosto de experimentar coisas novas longe 
desse aparelho. Ser capaz de imprimir os trabalhos e levá-los 
embaixo do braço para qualquer canto pode ser libertador. Se 
trabalho com uma seleção de coisas, como fotos, mantenho-
as em uma pasta digital e imprimo miniaturas em uma única 
folha. Posso pregar na parede, rabiscar e desenhar setas. 
Acho que faço uma espécie de mapa mental. 

Minha exposiçãoAcidRain é um bom exemplo 
da minha obsessão por explorar diferentes meios, algo que 
aprofundei ultimamente. É como pegar uma corda e uma 
vara, e depois ver se é possível criar alguma coisa a partir 
desse material. Acid Rain foi como um teste para mim. Pude 
trabalhar com serigrafia e ver o que poderia fazer com ela, e 
também com fotografias analógicas. 

Fiz essa mesma mistura em Stay Warm, para 
remeter à minha raiz dinamarquesa, e também para 
lembrar a minha namorada, que nunca levava roupas de 
frio suficiente quando íamos à Dinamarca. Ela finalmente 
comprou um par de botas, mas não gosta de vesti-las. 
Prefere usar sapatos curtos e quase morre de frio para 
tentar ser moderna. De qualquer forma, o projeto é uma 
grande mistura de mídias, em que todos os elementos foram 

Sou obcecado por investigar pessoas 
que passaram toda a vida sendo 
criadores. Adoro monografias que 
abordam a jornada de criação de uma 
pessoa. Já li sobre Man Ray, Milton 
Glasere David Lynch.Todos esses 
criadores, designers gráficos, fotógrafos 
artísticos e diretores de f i lmes 
renomados, que encontraram um modo 
de fazeroqueamam.E les acharam um 
significado naquilo que faziam e fizeram 
disso um objetivo pessoal, não apenas 
para viver, mas também para comunicar 
suas paixões. desenhados, escaneados e trabalhados 

no computador. Depois, foram impressos, 
cortados, estampados e pintados. Em 
seguida, peguei a pintura e a fotografei, coloquei-a 
no computador e fiz uma serigrafia. É como um ciclo infinito. 

Gosto de trabalhar com temas com que posso me 
relacionar pessoalmente. Infância, adolescência, coisas boas, e 
também guerra e violência, ou mesmo algum sonho estranho que 
tive à noite. Kindergarten Legends, por exemplo, surgiu de ideias 
que tive quando era pequeno. Lembro que costumávamos contar 
histórias sobre outras crianças que engoliam sementes de maçã e 
ficavam com macieiras na barriga. Nós acreditávamos de verdade. 
Por isso, adoro a imaginação surreal das crianças. Lembra dos dias 
em que a chuva era apenas o xixi das nuvens? Ou as mudanças da 
lua eram causadas por um homem que pegou um pedaço dela? 
Deus atirando raios pelo céu? Monstros embaixo da sua cama? Eu 
me lembro de tudo isso... 

As crianças têm uma boa perspectiva das coisas porque 
são imaginativas e curiosas. Podem se entreter facilmente com 
essas histórias ou com coisas pequenas. Uma vez ouvi o ditado: 
'Você pode encontrar um mundo inteiro abaixo de uma pedra'. Para 
mim, isso significa que, se minimizar seu campo de visão e olhar 
em um envelope ou grão de areia, poderá 
tirar algo disso. Não é preciso um grande 
arco-íris ou uma galeria de arte. Às vezes, 
a inspiração surge das coisas pequenas. 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 46, p. 80-82, jun. 2011.




