
Jonathan N o t a r o 
Depois de se 

formar no Instituto 
de Artes da Califórnia 
e de trabalhar como 
diretor da agência 
Razorfish,Jonathan 
fundou o Brand New 
Schoolem 2000, 
e é diretor executivo 
de criação. 

Danny Rosenbloom 
Danny começou 

no estúdio em 2007, 
como produtor 
executivo. Trabalhou 
no Psyop e na 
Razorfish, e 
estudou na Escola 
de Antes da Carolina 
do Norte e na 
Universidade Brown. 

Conhecido por usar 
técnicas de animação 
em qualquer tipo de 
tela, este estúdio é um 
dos maiores nomes 
do design atual 
Por: Garrick Webster 

O objetivo dos profissionais do 
Brand New School (BNS) é muito 
claro, porém nada fácil: criar 
conteúdo para qualquer tela. 
Um de seus projetos recentes 
consiste em uma tela de 240 
metros de comprimento e 27 
metros de altura, comandada por 
oito computadores em rede, criada 
para uma campanha da empresa 
de seguros de saúde Kaiser 
Permanente. 

SegundoJustin Baske, 
diretor interativo do BNS, o telão 
é tão grande que, para vê-lo por 
completo, é preciso dar uma volta 
ao redor dele. Isso faz sentido, 
já que o objetivo do trabalho é 

Justin Baske 
Antes de se juntar 

aJonathan e Danny 
em 2010,Justin 
chefiou o Studio of 
Interactive Media, no 
qual colaborou com 
o Brand New School. 
Estudou na Escola 
de Artes e Design de 
Minneapolis. 

mostrar os benefícios de caminhar 
e promover a criação de grupos de 
caminhada."Foi muito interessante 
trabalhar com um projeto de 
exibição nessa escala", comemora 
Justin. "O espectador precisa 
se mexer para explorar todo o 
conteúdo, o que é muito bacana." 

Criatividade é o que 
o estúdio mais busca em 
novos talentos. "Gostamos de 
pensadores, de sonhadores e de 
pessoas que adoram artes", conta o 
diretor. "Talento e compatibilidade 
andam lado a lado no âmbito 
colaborativo. Um bom processo 
criativo também é um atributo 
importante, já que isso é algo 
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02 O Brand New 
Schoolfez14 
identidades para o 
rebrand ing do canal 
Cartoon Network, 
em 2010. Cada uma 
foi criada usando um 
estilo ou técnica de 
animação diferente 

03 Logo depois do 
lançamento do 
estúdio, em 2000, a 
equipe recebeu um 
briefing da MTV para 
criar os gráficos da 
série Fashionably 
Loud. "Acho que este 
projeto foi definidor 

para nós", conta 
Jonathan Notaro. 
"Fizemos algumas 
coisas aqui e ali, 
mas essa foi maior. 
Falaram muito 
sobre o projeto e, 
consequentemente, 
sobre nós" 

-> muito difícil de ensinar no 
ambiente de trabalho." 

Quando o estúdio foi 
inaugurado, em 2000, ainda 
não era comum ouvir falar de 
motion graphics. OBNS cresceu 
junto com a área, desenvolvendo 
animações, designs e efeitos 
visuais. Além de ser bem-
sucedido no aspecto criativo, 
o BNS também se deu bem no 
aspecto empresarial: hoje, tem 
sedes em Los Angeles, Nova York 
e Londres. 

Um dos maiores 
projetos do estúdio foi feito para 
o programa Fashionably Loud, 

Jonathan Notaros 

da MTV, ainda em 2000. Ele 
envolveu artistas como Moby 
e Gwen Stefani, bem como 
modelos, fotografias, padrões 
e planos de fundo animados e 
coloridos. O trabalho colocou o 
BNS nos holofotes, gerando mais 
trabalhos para a MTV, e também 
paraVH1 e outras emissoras. Um 
exemplo fantástico da abordagem 
criativa do estúdio é o trabalho de 
identidade para o canal esportivo 
FUELTV, que apresenta desde 
wakeboard atédirt bike. Em 2003, 
a equipe do BNS criou a primeira 
identidade visual da emissora, e, 
em 2010, foi chamada novamente 

para reinventá-la."Sugerimos que 
a rede tivesse diversas identidades, 
em vez de um conjunto de regras 
visuais", explica o diretor Jonathan 
Notara. "Essa abordagem 
'antimarca' envolveu o uso de dez 
identidades, com técnicas como 
live action, stop-motion e CG." 

A FUELTV seguiu o 
conselho e, depois de usar as dez 
peças criadas pelo BNS, contratou 
outros estúdios de design e 
produtoras para fazer novas 
identidades em vários estilos. A 
emissora ganhou muitos prêmios 
durante esse período e, quando 
quiseram se atualizar novamente, 
não hesitaram em chamar o BNS 
mais uma vez. Dessa vez, Jonathan 
preferiu optar por uma estética 
retrô/digital da década de 1990. 
O conceito para os gráficos era, 
essencialmente, a criação de 
uma máquina que geraria novas 
artes a partir das identidades 
anteriores, feitas por diversos 
artistas. "Nossos artistas usaram 
atécnicadodatamoshing,em -> 
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-> que dois vídeos têm seus frames 
interpolados, criando combinações 
inusitadas", lembra Jonathan. 
"0 design e a tipografia foram 
inspirados em fontes HTMLe em 
layouts do MySpace." 

Quando se trata de 
clientes mais corporativos, como 
Microsoft, Adobe, Apple e Jack 
Daniel's, o BNS geralmente trabalha 
com o intermédio de uma agência 
de publicidade, mas não tem 
reclamações disso. "As agências 
fornecem uma melhoria incrível 
em nossos trabalhos comerciais", 
revela o diretor Danny Rosenbloom. 
"Muitas vezes, as relações que já 
têm com os clientes exigem que o 
trabalho seja desenvolvido por meio 
dessa parceria." 

Um dos maiores 
diferenciais do estúdio é a 
colaboração interna. Animadores, 
designers e especialistas em efeitos 

especiais trabalham com diretores 
e produtores, um brief ing pode 
envolver pessoas dos estúdios de 
Los Angeles, Nova York ou Londres, 
e o estúdio estimula a comunicação 
constante entre as três sedes, com 
esquemas de troca de apartamento 
entre a equipe de cada cidade. 

Tudo isso ajuda o Brand 
New School a se manter original, 
permitindo que toda a equipe se 
adapte a novas oportunidades 
e apresente trabalhos sempre 
inovadores."Possuímos os mesmos 
desafios de antes", conta Jonathan, 
mas "precisamos nos manter 
inspirados para continuar a nos 
reinventar, sem deixar de sermos 
fiéis a nós mesmos." 
www.brandnewschool.com 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 48, p. 56-61, ago. 2011.




