
"Nunca usamos outros designers 
como inspiração", af i rma Graham 
Sykes, que coordena o Teacake 
Design jun to com o parceiro Rob 
Walmsley. "Gostamos de icones 
clássicos. Na universidade temos 
contato com o trabalho de 
designers como do inglês Neville 
Brody, e muita gente quer 
começar a criar coisas parecidas. 
Mas nós não. Durante nossos 
passeios, gostamos de entrar em 
sebos e comprar livros antigos 
como inspiração." 

Este carinho pelo design 
clássico deu a eles um estilo 
baseado no trabalho manual com 
algo mais contemporâneo. Apesar 
de essa herança ser mais comum a 
um estúdio de longa data, o Teacake 
é, na verdade, um trabalho paralelo 
de Graham e Rob, que 
são designers da agência Cherry 
Creative e das publicações Live 
Magazine, respectivamente. 

Os dois consideram o 
tamanho pequeno do estúdio como 
um bênção e não como uma falha. A ut
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que era comercial com o que' 
era artesanal". 

Foi no começo do segundo 
ano deles que eles começaram a 
pensarem uma nova abordagem 
para o design."Estávamos em uma 
viagem por Amsterdã quando 
passamos por um canal que tinha 
uma galeria de tipografias, então 
resolvemos entrar para conhecer", 
relembra Graham. 0 espaço 
galeria-estúdio pertencia a Ewald 
Spieker, professor de tipografia que 
trabalhava em diferentes mídias. 
"Ele fez um tour pelo estúdio com a 
gente e aquilo estava mais para 
uma gráfica do que para um 

> "Permitiu que deixássemos o 
Teacake o mais puro possível", 
explica Graham. "Não precisamos 
nos preocupar com dinheiro, então 
pegamos projetos que realmente 
nos interessa." 

Os dois se conheceram 
enquanto estudavam design e 
direção de arte na Escola de Arte 
de Manchester. "Descobrimos ter 
as mesmas ambições e queríamos 
criar trabalhos legais para 
grandes nomes", continua Graham. 
Logo, eles se juntaram e 
começaram a trabalhar juntos no 
tempo livre. E, segundo eles, 
"fazendo a ponte entre aquilo A ut
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estúdio", conta Graham. "Era lotado, 
com pilhas de letras do chão 
ao teto." 

Aprenderam diversos 
temas com Ewald:"Ele nos ensinou 
os valores da tipografia tradicional 
baseados no pensamento de que 
'palavra mais significado é igual a 
magia'". O professor demonstrou à 
dupla como abordar a questão de 
branding e design de logo a partir 
de um ponto de vista criativo, em 
vez de uma visão comercial. "Foi 
uma experiência artesanal que nos 
deu o senso de criar coisas com as 
próprias mãos", acrescenta Rob. 

Essa experiência é que 

qual eles já trabalhavam, mas sem 
remuneração."Havíamos feito um 
trabalho de branding para um bar 
local. Quando os donos resolveram 
abrir a casa de cervejas Port Street, 
pediram para assumirmos controle 
total da parte criativa", conta 
Graham. "Buscamos marcas 
tradicionais em barris e símbolos 
que aparecem em copos de 
cervejas.Tentamos algumas 
variações com a temática de corda 
até chegarmos a um estilo que 
agradasse ao cliente." 

Apesar de o trabalho 
estar evoluindo,Teacake ainda não 
conseguiu se firmar como um 

deu toda a base de criação aos 
dois e os fez agregar a ideia da 
produção artesanal em seus 
projetos. "É muito diferente 
trabalhar com corte de letra 
manual e no lllustrator", continua 
Graham. "Quando voltamos para 
casa, estávamos muito envolvidos 
com tipografia tradicional. 
Decidimos que queríamos 
trabalhar com branding para 
mercados tradicionais, como 
pubs, alfaiates, açougueiros e 
padeiros, da mesma forma que os 
antigos pintores de tabuletas." 

O Teacake conseguiu um 
projeto assim de um cliente com o A ut
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> estúdio de tempo integral. 
"Quando nos formamos em 2009 
não havia muitas chances de 
emprego, então tentamos fazer 
algo além dos nossos quartos, só 
que no f im não deu muito retorno 
financeiro", relembra Graham. "Mas 
isso acabou fazendo com que nos 
concentrássemos nos trabalhos 
que gostaríamos de fazer. Trabalho 
com projetos legais na BBC durante 
o dia, então fiquei com a parte legal 
dos dois lados." 

Essa liberdade permitiu 
ao estúdio escolher os projetos 
e colocar a criatividade em 
primeiro lugar. Um projeto que 
gerenciaram para ganhar controle 
foi identidade e branding para o 

presente, muita gente trabalhou 
desta maneira", reflete Rob."A 
questão artesanal para nós é um 
comprometimento em visualizar o 
projeto em sua forma final." 

Sobre o futuro do estúdio, 
nenhum dos dois tem a ambição de 
transformar o Teacake em algo 
integral. "Tentamos balancear de 
forma agradável, trabalhando 
durante as tardes e aos finais de 
semana, e agora estamos 
preparando uma exibição. Desde 
que tenhamos um laptop e uma 
conexão de internet, é possível criar." 

alfaiate Charles Campbell. 
"Fizemos o pacote completo, 
incluindo o website", conta. Para 
manter a tradição, 
eles chamaram a ilustradora 
llyanna Kerr para desenhar a 
imagem da ferramenta mais 
importante deste ofício: a tesoura, 
que foi combinada com um tipo 
de letra com serifa. 

0 modo artesanal 
também foi aplicado aos cartões 
de visita, que foram impressos 
manualmente. A dupla de 
designers acredita que esse estilo 
é tendência entre a nova geração 
de designers. "Metodos 
tradicionais estão em alta, mas 
também é algo que sempre esteve A ut
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 60, p. 42-46, ago. 2012.




