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0 designer Kyle Bean e suas esculturas 
peculiares estão abrindo uma nova 
dimensão para o mundo da ilustração 

Você já viu uma granada feita de 
gelatina? Ou então um galinha feita 
de ovos? Essas são algumas das 
criações do designer inglês Kyle 
Bean, que vem quebrando barreiras 
entre escultura, design de produto 
e ilustração - tudo com uma boa 
dose de humor. "Eu gosto de fazer 
trocadilhos visuais. Crio analogias 
usando diferentes materiais para 
passar uma mensagem ou 
significado", conta. 

Kyle cria as peças para 
briefings editoriais, publicidade 
impressa e material promocional 
para clientes como as revistas CUT, 
Wallpaper, o Museu de Design, a 
marca Diesel, a loja de 
departamentos Selfridges e a 
Computer Arts também. 

Ao analisar seu trabalho, 
não há surpresas em descobrir os 
interesses originais de Kyle: 
"Durante a escola, eu estava 
indeciso no que estudar na 
universidade", admite. "Escolhi o 
curso de Ilustração na Universidade 
de Brighton (Inglaterra) por ter um 
conceito variado e uma diversidade 
de trabalho. Além disso, melhorei 
minhas habilidades para desenhos. 
Mas sempre gostei de fazer objetos 
caseiros e transmitir minhas ideias 
deforma maistátil." Continua: "É 
engraçado olhar para trás agora. 
Vejo que os interesses que eu tinha 
em produzir estão inseridos no meu 
trabalho". 

Quando passou para o 
último ano do curso, em 2009, Kyle > 
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> aproveitou para casar seus interesses e estabelecer 
um estilo único, que se tornou sua marca registrada. 
"Fiquei interessado na justaposição de trabalho 
manual com tecnologia, e decidi explorar a evolução 
tecnológica no meu projeto", relembra. 

Um dos resultados foi o 'Mobile Evolution' 
[Evolução Móvel]. Baseada nas bonecas russas, a obra 
foi feita com modelos de aparelhos celulares de 1985 

a 2009. Cada modelo se divide ao 
meio para que outro caiba dentro. 
"Essa peça se tornou a base para 
os trabalhos que eu criei", analisa. 
"Começo com uma observação, em 
seguida crio algo que se encaixe no 
contexto daquela ideia de modo 
artesanal." 

Para manter ideias 
frescas, Kyle cria muitos trabalhos 

em seu tempo livre, o que, às vezes, 
traz mais projetos comerciais. 
Outra de suas obras é o 'What 
Came First?' [O Que Veio Primeiro?], 
uma galinha feita de cascas de 
ovos. Kyle deu forma a essa 
escultura usando Dremel e 
aplicando papel machê."É uma 
peça irônica que brinca com o 
ditado da galinha e do ovo", sorri. 
"Para mim, é a chance de usar 
materiais não convencionais para 
mostrar algo engraçado e que as 
pessoas acham bacana logo 
de cara." 

Kyle recebeu várias 
propostas depois desse trabalho, 
incluindo a série Soft Guerrilla para 

a revista CUT. A obra mostrava 
granadas feitas de gelatina e facas 
feitas de pena."O briefingera para 
ilustrar um artigo sobre guerrilha 
com alguns artefatos que deveriam 
ser feitos com material que não 
machucasse", explica. "Passei algum 
tempo pensando em quais materiais 
poderiam ser legais para construir os 
objetos. Procurei por coisas leves que 
juntas poderiam formar uma arma. 
Depois de encontrar um brinquedo 
em forma de granada, decidi usar 
como molde para gelatina. Fiz 
também umas dinamites com 
sorvete", acrescenta. 

Fazer esculturas com 
proposta comercial, às vezes, traz 
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complicações: "Em alguns 
momentos, é difícil explicar para o 
cliente que objetos feitos à mão não 
têm o botão Editar>Desfazer", 
confessa. "Houve uma ou duas vezes 
em que tive de usar o Photoshop de 
última hora. Para trabalhar dessa 
forma é preciso planejar 
corretamente no início." 

Também houve vezes em 
que Kyle teve de trabalhar com um 
assistente para ajudá-lo a concluir 
os projetos. "Geralmente acontece 
quando não tenho muito tempo", 
continua."Às vezes, brigo com espaço, 
mas ainda não sinto necessidade de 
um estúdio. Meus trabalhos ainda 
cabem na minha mesa." 

Kyle parece ter uma imaginação sem fim 
para esculturas e tem uma propensão para seguir por 
diferentes campos no futuro. "Estou trabalhando em 
um comercial de TV em stop-motion", conta. "Meu 
trabalho é desenvolver o estilo da campanha inteira e 
como todos os elementos trabalham em conjunto. 
Isso tem me dado uma vontade a mais de trabalhar 
com imagens em movimento."Também 
é propenso a sair do domínio da 
ilustração para exibir modelos em três 
dimensões: "Adoraria usar isso como 
uma chance para mostrar trabalhos 
mais pessoais e misturar peças 3D 
e impressos". A ut
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 57, p. 48-51, maio 2012.




