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Desde sua fundação, em 1997, 
o estúdio eBoy estabeleceu um 
gênero de design gráfico que foi 
reconhecido instantaneamente 
pelo mercado criativo: a pixel 
art, que retoma os dias da 
computação gráfica 8 bits. 
Seus três fundadores originais, 
Kai Vermehr, Steffen Sauerteig e 
Svend Smital, bateram um papo 
com a equipe da Computer Arts: 

Computer Arts: Quais são as 
novidades do eBoy? 
Kai Vermehr: Em breve, iremos 
trabalhar em uma arte da cidade 
do Rio de Janeiro. Estamos 
muito felizes de poder inserir o 
Rio na série Pixorama.Também 
estamos com um projeto de iOS 
em andamento, que consiste na 
abordagem de um editor de pixels 
de forma diferente. Para realizá-
lo, contratamos um grande 
desenvolvedor de Nova York. 

CA: Quando vocês começaram 
a criar no estilo pixel art, 
imaginavam que seria tão 
populare imitado? 
KV: Não, mas o fato de pixels 
serem divertidos e fáceis de 
lidar sempre foi óbvio. Eles nos 
ensinam a pensar de maneira 
modular; são mais do que 
quadrados coloridos. 
Steffen Sauerteig: Não tínhamos 
ideia de que isso seria tão popular 
por tanto tempo... 

CA: O processo de criação do 
estúdio mudou? 
KV: As ferramentas evoluíram e 
alguns conceitos apareceram. 
Hoje, é muito mais simples 
pesquisar coisas, e o fluxo de 
informações fica cada vez mais 
rápido. Apesar disso, continuamos 
a trabalhar da forma tradicional. 
Estamos sempre tentando 
aprimorar nossa arte. 

CA: Vocês já disseram que 
cada objeto criado durante o 
desenvolvimento de uma imagem 
é armazenado para uso posterior. 
Quantos têm hoje? 
KV: A teoria é que todos 
os elementos criados são 
encaminhados ao nosso banco de 
dados, mas, às vezes, não temos 
tempo de organizar o material 
após a finalização de um projeto. 
Em maio de 2011, tínhamos mais 
de 6 mil objetos, desde um pombo 
morto até um estádio de futebol. 

CA: Trabalhos para marcas como 
Adidas e Paul Smith ajudaram 
a divulgar o nome do eBoy. 
Existe algum cliente com o qual 
vocês gostariam de trabalhar? 
Costumam abordar clientes com 
propostas ou ideias? 
KV: Na maioria das vezes, eles 
é que nos enviam um brief ing. 
É legal, porque eles f icam 
empolgados desde o início, então 
não temos de convencê-los a nada. 
Quando queremos realizar algum 
projeto, precisamos encontrar 
pessoas que trabalhem com 
aquilo, como é o caso do editor de 
pixel para iOS. 

CA: Quanto tempo gastam 
fazendo toys e merchandises e 
com a criação de artes pessoais? 
KV: Colocaria design de toys, 
trabalhos com pixels e pesquisa 
e desenvolvimento na categoria 
"criação". Passamos cerca de 50% 
do nosso tempo nisso, geralmente 
à tarde e à noite. O resto gastamos 
com e-mails, conferências no 
iChat, trabalhos de pesquisa, 
contabilidade e compras.Tudo 
isso está no que chamamos de 
"organização". 

CA: Qual foi o maior projeto em 
que já trabalharam? 
KV: Provavelmente para a 
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-> Kidrobot, quando fizemos 
uma série de toys e estampas 
decamisetas.Tivemosdeusar 
ferramentas com as quais não 
estávamos acostumados, então o 
processo exigiu muito tempo. 

Utilizamos lllustrator 
e depois passamos para o 3D. 
Fizemos uma breve incursão 
com argila, mas os resultados 
foram bem confusos. Nem 
protótipos feitos por modeladores 
profissionais alcançaram 
a aparência industrial que 
queríamos. Então, decidimos 
usar um software 3D. De novo, 
depois de tentativas frustadas, 
contratamos nosso amigo 
Douglas Lassance, que possui 
uma boa bagagem em 3D. Depois 
de ele colocar a mão na massa, 
fizemos algumas correções no 
modelo usando o software modo. 

CA: Isso deve ter provocado 
alguma mudança na estrutura 
do estúdio, uma vez que só vocês 
três trabalham nos projetos... 
KV: Eu preferiria ser capaz de 
fazer tudo dentro no estúdio, além 

de ter mais tempo para testar 
e otimizar os projetos. Adoro 
trabalhar com 3D, mas o tempo 
que gasto entre o rascunho e o 
protótipo é muito longo. Uma das 
razões pelas quais começamos 
a trabalhar com pixels é que o 
resultado aparece ao mesmo 
tempo em que você clica. Não foi 
o caso desse projeto. Quando olho 
para trás, fico surpreso de a série 
ter sido tão bem-sucedida. 

CA: Você e Steffen moram em 
Vancouver, no Canadá, e Svend 
vive em Berlim, na Alemanha. 
O fato de estarem em países 
diferentes afeta o modo como 
trabalham? 
KV: Sempre nos reunimos em 
videoconferências no período da 
manhã, segundo o fuso horário 
de Vancouver. Na verdade, 
não importa o lugar em que 
cada um mora, uma vez que 
temos acesso à internet de alta 
velocidade e podemos lidar com 
as diferenças de fuso horário. 
Quando eu morava em Berlim, 
Steffen vivia perto de casa, mas 

costumávamos usar o iChat em 
vez de nos encontrarmos... 
SS: De fato, o trabalho ficou mais 
eficiente, porque temos de ser 
mais organizados agora. Ainda 
bem que somos chamados com 
frequência para eventos, pois 
conseguimos nos encontrar. 

CA: Vocês já pensaram em se 
afastar da pixel art e fazer algo 
totalmente diferente? 
KV: Os dois cenários são possíveis. 
Adoraria inserir mais 3D em nosso 
trabalho, e f ico triste de não ter 
mais tempo para fazer pesquisa e 
desenvolvimento. Por outro lado, 
adoramos trabalhar no estilo que 
já temos. Quem sabe? 
SS: Concordo com Kai. De certo 
modo, já estamos mudando com 
nossa loja online, que está em 
expansão. É empolgante sermos 
capazes de publicar e vender 
pôsteres, livros, toys, skates, 
travesseiros, edredons... 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 34-38, set. 2011.




