
Designer P&R 
Como expandir a criatividade 
Gavin Strange, web designer sênior na Aardman 
Animations, explica como ampliar suas habilidades 

Gavin Strange - ou Jam Facotry -
é um criador multidisciplinar que 
tem habilidades em ilustrações de 
capas de CD, design gráfico, web 
design, logos e filmagens - seu 
último trabalho resultou no 
Boikzmoind, documentário sobre 
bicicletas. Já deu palestras na 
Apple e AIGA,em Londres, Irlanda 
e Estados Unidos. Ele também 
trabalha na Aardman Animations. 
.wwwjam7fact0ry.com 

Computer Arts: Como faz para 
aprender uma coisa nova? 
Gavin Strange: Tentativa e erro. 
Aprendo rapidamente quando 
preciso resolver um problema 
específico. Acho mais eficiente 
me concentrar em aprender: foco 
naquilo, faço experiências de 
tentativa e erro e vejo o resultado. 

CA: Como traz hobbies para o 
trabalho? 
GS: Não faço distinções entre as 
duas realidades. No primeiro dia da 

Aardman, nunca escondi o que 
gostava de fazer fora do trabalho. 
Tenho sorte de poder trazer novas 
coisas como fotografia ou edição 
de vídeos para o web design. 

CA: Quando você começa um 
projeto novo, quais recursos usa? 
GS: Pego alguns dos meus livros, 
faço pesquisas estranhas na 
internet e uso algumas sugestões 
de amigos. Com o passar do tempo, 
fiquei mais aberto para dividir 
ideias e ver o que as pessoas 
querem. Antigamente,era muito 
fechado e protecionista com as 
minhas ideias. 

CA: Já usou material didático, 
como cursos? 
GS: Ainda não. Não sou muito bom 
em aprender com números. Percebi 
que não gosto muito de fazer o que 
me mandam. Prefiro fazer minhas 
coisas, descobrir sozinho e errar. 
Gosto de poder pedir ajuda aos 
outros, mas gosto de ir além, tentar 
algo e depois voltar atrás. 

CA: O que você procura em 
colaboradores, professores 
e mentores? 
GS: Existem pessoas que vejo de 
diferentes formas. Pode ser amigo, 
colega ou herói, o mundo é 
pequeno, então é fácil entrar em 
contato. Falo com eles como falo 
com qualquer um, com entusiamo 
de novas descobertas. Se você é 
honesto e costuma dar abertura, as 
pessoas sempre disponibilizarão o 
tempo delas a você, o que é 
maravilhoso. 

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lus
iva

 p
ar

a 
fin

s e
du

ca
cio

na
is.

http://wwwjam7fact0ry.com
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 57, p. 61, maio 2012.




