
Prêmios nacionais e internacionais, cada vez mais, pro-

movem o design e fazem despontar jovens talentos. O 

que me surpreendeu nas duas mostras, a 41° Creativity 

Awards e a 4° Jovens Designers, foi ver a qualidade dos 

trabalhos dos estudantes. Em muitos casos, eu até duvi-

dei serem mesmo de estudantes! 

Isso é um bom sinal para todos! Está surgindo uma 

geração de talentos que irá revolucionar o mundo com 

suas idéias. Com toda essa criatividade, não consigo 

imaginar como será o prêmio Jovens Designers quando 

este também estiver com seus 40 anos de realização. 

E, no último mês de agosto, fui convidado a participar 

como jurado do 41 ° Creativity Awards, em Kentucky, 

Estados Unidos. Aproveitei para entrevistar a diretora de 

marketing, Kathy Ritchie. Nesta edição, compartilho com 

vocês as suas respostas. 
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32 Revista DESKTOP 

KATHY R I T C H I E 

Abaixo, a entrevista com a diretora de marketing Kathy 

Ritchie. Ela nos brinda com uma visão única da história 

do Creativity Awards e como esse prêmio se tornou, ao 

londo das décadas, referência em democracia criativa e 

espaço para o surgimento de tendências. Confiram. 

Marcelo - Como surgiu o prêmio Creativity Awards? 

Kathy O prêmio Creativity surgiu há 41 anos, em 1970. 

Foi iniciado pela prestigiada revista Art Direction, com o 

objetivo de responder a muitas críticas de"Design Shows 

& Awards" da época. A revista Art Direction, desde sua 

primeira publicação, em 1949, apoiou todos os eventos 

e concursos reconhecendo o valor, o talento e a impor-

tância de prestigiar o design e a publicidade. Na época, 

o Creativity inovou abrindo as inscrições para todo o 

mundo, deixando de ser um prêmio com restrições para 

a inscrição. A revista acreditava que pelo menos uma 

premiação deveria ser completamente livre e aberta a 

todas as escolas e profissionais de design e publicidade 

do mundo, envolvendo a arte, fotografia, ilustração, 

design gráfico em todos os tipos de mídia. 

Em 1971, o primeiro Prêmio de Criatividade anual foi pu-

blicado como um registro completo pictórico do show 

70Creativity. Em 1977, David Carter adquiriu os direitos 

do Creativity Awards. Quando David se aposentou, ven-

deu para o atual George C. Dick. 

David E. Carter é empresário e escritor especialista em 

design gráfico, e"pioneiro" na produção de livros de"tra-

demark e logos". Publicou o primeiro livro de logos em 

1972. Ele já escreveu mais de 100 livros. Fundou a David 

E. Carter Inc, uma empresa de consultoria de identidade 

baseada em Ashland, Kentucky, com escritórios afiliados 

em cinco países. Em 2005, foi inaugurado o David E. 

Creativity Center and Museum em Ohio, na Universidade 

Southern, onde há recordações de sua vida e carreira. 

George C. Dick é Presidente e CEO da Grupo Quatro de 

impressão a cores. Sua empresa produzia para Carter os 

livros anuários do Creativity Awards.George Dick come-

çou sua carreira de impressão em 1980. 

Marcelo - Que países já foram representados ao longo 

desses anos? 

hathy EUA, Grécia, Cingapura, Reino Unido, França, Es-

panha, Alemanha, Polônia, China, Japão, Austrália, Brasil, 

Equador, Nova Zelândia, África do Sul,Turquia, índia, 

Bélgica, Suécia, Noruega, Finlândia, Canadá, México, Cro-

ácia, Macedônia, Eslovênia, Hungria, Casaquistão, Rússia, 

Taiwan,Tailândia, Filipinas, Holanda, Malásia, Colômbia, 

Dinamarca, Hong Kong, Omã, Emirados Árabes Unidos, 

Suíça, Coréia do Sul... Temos recebido pelo menos uma 

entrada de cada país ao longo dos últimos 41 anos. 

Marcelo - Você pode nos listar alguns vencedores nes-

tes 41 anos de premiação? 

Kathy - Com certeza. Começo então com você, que já 

foi vencedor em 2009 e 2010, e alguns outros nomes 

são: Archie Boston, Frank Pietronigro, Jack"Wolfgang" 

Beck, Earl Gee - GDUSA 10 to Watch, Franco Rubartelli 

- Fotógrafo, Paula Scher, Morton Goldscholl, Debbie 

Millman, Art Paul, Young & Rubicam, Leo Burnett, Chiat/ 

Day, AKQA, Ogilvy & Mather. 

Com 41 anos de premiação, são tantos os vencedores 

que estamos atualmente trabalhando em um arquivo 

online que irá mostrar todos os vencedores desde 1970. 

Marcelo - Qual é o futuro do Creativity? 

Kathy - Hoje, o Creativity Awards continua sendo o 

legado de reconhecer os projetos mais criativos do 

design e publicidade criados ao redor do mundo. 

Nosso objetivo é fazer com que o prêmio sirva como 

autopromoção para os vencedores. Após a premiação, 

organizamos exposições itinerantes e a primeira ocorre 

até o final de outubro desse ano no Museu de Design 

de Phoenix (EUA). O futuro promete fazer do Creativity 

uma premiação cada vez maior. Estamos empenhados 

em buscar parcerias com revistas de design e associa-

ções influentes de todo o mundo para divulgar aos 

designers a relevância de participar da premiação com 

mais de 40 anos de prestígio. 

Para este ano, nosso "Awards Annual Book"será maior 

e melhor do que nunca e já estamos nos preparando 

para uma grande retrospectiva em comemoração aos 

nossos 50 anos. 

Marcelo - Qual é a média de vencedores em relação ao 

número de inscrições? 

Orgulhamo-nos do fato de que apenas um 

terço de entradas serem destaque no Prêmio Anual. 

Nossa comissão julgadora é representada sempre por 
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uma seção transversal de proficiências, origens e nacio-

nalidades, que se juntam para escolher o melhor. Não 

é obrigatório sair vencedores em todas as categorias 

inscritas. Há uma nota de corte mínima e, caso o júri 

considere a peça inscrita abaixo das expectativas, ela se 

desclassifica. 

Design bom e eficiente pode ser subjetivo - especialmen-

te quando estamos analisando peças de outros países. 

Passamos apenas algumas instruções de corte de nota 

e deixamos o júri livre para fazer o seu melhor trabalho. 

São as expertises e o background dos profissionais que 

escolhemos para integrar o júri que avalia tudo. Além da 

criatividade, são analisadas as técnicas de produção, mate-

rial, execução, tipografia, fotografia. Ou seja, tudo! 

Nossa preocupação para garantir um bom resultado é 

na escolha do grupo de jurados. Uma vez isso bem feito, 

saímos de cena e deixamos tudo nas mãos deles. 

Nos últimos dois anos, fizeram parte como jurado nomes 

como Ben Williams - AKQA, Austrália/EUA; Burkey Belser 

- Greenfield Belser; Lucie Lebaz - EURO RSCG C & O, 

França; Henry Rasmussen - Dinamarca; Will Burke - Motor 

Marca; Marcelo Lopes - Merchan Design, Brasil; Michael 

Mrakovcic - Austrália; Prentice Howe - Número da porta 

3; Stan Igreja - Wallace / Igreja; Egon Springer - Pareto, 

Canadá; Pranav Sharma - índia. 

Marcelo - O que você considera divertido de todo esse 

processo? 

Kathy - Julgar é uma explosão! Todos os anos, nossos jura-

dos saem pedindo para voltar. Nós comemos, nos diverti-

mos. Eles experimentam Louisville, há muito a fazer aqui! 

Mesas enormes com milhões de projetos! Pronto. Agora 

sim começa o trabalho - para eles! Orientamos: puxe uma 

cadeira porque você vai estar lá por um bom tempo! E 

que tempo! Tem jurado para quem o almoço vira um 

lanchinho de 10 minutos.Tudo isso para poder realmente 

fazer as escolhas. Isso é muito divertido. Ver as pessoas 

comprometidas em fazer um excelente trabalho e, logo 

depois, sair os vencedores. Sempre é uma loucura as duas 

semanas que antecedem o julgamento.Trabalhamos mais 

de 15 horas por dia para ter tudo pronto. Aí ficamos na 

expectativa de receber nossos jurados no Hotel Seelbach 

Hilton. Era o ponto de encontro de Al Capone, e ainda 

tem um fantasma residente no 7o andar. Hmmmmm! 

Uma noite de pocker na sala do Capone? 

Este ano, nossos jurados internacionais nos trouxeram 

um licor nativo do Brasil. Pinga? Chachaça? Seja qual for 

o nome, é muito bom! Do nosso jurado australiano, veio 

o óleo de emu e um spray que nos faz instantaneamente 

canadense. Nós tratamos eles com bourbon Kentucky! 

Será que podemos dizer que julgar é divertido? 

JOVENS D E S I G N E R S 

Em sua 4o edição, a mostra "Jovens Designers" realizada 

pela ADP - Associação dos Designers de Produtos, pela 

Origem e pela Casa Fiat de Cultura, teve seu coquetel 

de abertura no último dia 26 de setembro, no Instituto 

Tomie Otake. 

Na noite de premiação, seis jovens designers foram os 

destaques e seus projetos serão expostos no Salone 

Sattellite 2012, em Milão. A mostra organizou um ciclo 

de palestras nos dias 4 e 5 de outubro chamado"On tour 

São Paulo"com apresentações dos designers Levi Girardi, 

da Questto Design, Paulo Nakamura, do Centro Estilo Fiat, 

Luiz Aves, da Mint design, e Flavio Di Sarno, da NóDesign, 

com mediação de Ivo Pons, docente da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. A seguir, com todo o prazer, e 

encantamento, apresento as criações premiadas. 

O projetoTsukami foi desenvolvido pelo aluno Renato 

Marquezin de Oliveira, que consiste em uma análise pro-

funda das artes do Origami e doTangram, que definem 

o processo criativo do produto em todo o seu conceito, 

função e forma. A proposta de desenvolvimento desse 

projeto consiste em criar um novo design de calçado, 

tomando como princípio a filosofia do Origami e do 

Tangram, repensando a ideia de "vestir o pé". 

O aluno Caio Mendes Souza, de Minas Gerais, desenvol-

veu a Neuro, luminária interativa. O objeto é voltado para 

o público contemporâneo, conectado e experimentador. 
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A inspiração veio dos neurônios, células receptoras do cé-

rebro, que são responsáveis pelas conexões neurais. Dessa 

forma, a peça permite ao usuário a confecção de sua pró-

pria rede neural, e pode ser utilizada não somente como 

luminária, mas também como divisória de ambientes. 

A aluna Francine Velho Daniel, de Rio Grande do Sul, 

criou acessórios femininos em couro, com restos e falhas 

da empresa Ooze Leather. As peças unem sustentabilida-

de e moda e fazem parte da coleção Circular Motion. 

O nome vem do conceito de movimento, dinamismo e 

assimetria dos produtos, além da utilização da lingua-

gem de círculos. O produto é exclusivo, já que nenhum 

descarte é igual ao outro, e foi projetado para não neces-

sitar do uso de cola. 

Os alunos Jean Carlos Loiola Portes, Luana Rodrigues de 

Barros e Sérgio Marques da Silva desenvolveram o equi-

pamento de transferência de pacientes, concebido para 

a equipe de enfermagem para transferir e transportar pa-

cientes de hospitais e clínicas médicas de um leito para a 

cadeira de rodas, de uma maca para o leito, interagindo 

com qualquer equipamento pelo qual o paciente deva 

ser transferido. 

A aluna Isabelle Gurgel Mota Saraiva criou o adaptador 

universal de talher, destinado a crianças com deficiência 

motora, que incapacita a execução de determinados 

movimentos de preensão palmar. Sua forma diferencia-

da proporciona maior interação do produto com o usu-

ário, assim como conforto na sua utilização e estímulo 

ao seu uso. Passa a idéia de ajuda, uma "mão de apoio", 

despertando nas crianças a curiosidade para pegar e 

usar o produto. 

Os alunos Rafaely Bernardineli e Bruno Silveira Camar-

go criaram o brinquedo Baboo, lúdico-educativo em 

madeira, para crianças de dois a cinco anos (pré-escolar), 

que proporciona um desenvolvimento psicomotor, 

facilitando a interpretação do mundo e colaborando no 

aprendizado escolar. Um objeto de apoio aos pais e pro-

fessores que auxilia a criança em uma fase importante da 

infância na qual ela absorve os experimentos adquiridos 

e os transformam em conhecimento. 
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Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 124, p. 28-32,  2011.




