
Os melhores Doodles do Google 
Seleção das três melhores criações em cima 
do logo do Google 

1. Aniversário de 100 anos da artista Mary Blair 

Design por Mike Dutton - Publicado em 21 de outubro 
de 2011 
"0 meu favorito é do aniversário de 100 anos de Mary Blair. 
Apesar de ser a mente por trás da arte de mundos como Alice 
no País das Maravilhas, ela é uma artista desconhecida. Um 
doodle foi uma grande oportunidade de mudar isso. Estava 
meio intimidado com a proposta, mas fui guiado pelas 
sobrinhas dela, Maggie e Jeanne, que me contaram histórias 
maravilhosas.Também olhei as técnicas que ela usava, desde 
a paleta de cores até sua simplicidade na criação de formas e 
composições. 0 objetivo de Mary era: 'Viver para ser feliz e 
pintar para expressar essa felicidade'. É um objetivo similar ao 
meu, inspirar alegria nos usuários quando veem algo novo e 
inesperado na página do Google." 

2. Dia de São Jorge / Aniversário de 30 anos 
da ZX Spectrum (Reino Unido) 

Design por Ryan Germick - Publicado em 23 de abril de 2012 
"Fazer um doodle para o Dia de São Jorge e para o ZX 
Spectrum foi um desafio divertido. Os doodles têm um 
conjunto de limitações, e acrescentar isso a um videogame do 
início dos anos 1980 foi mais intrigante ainda. Além disso, eu 
estava obcecado pela série de TV Gome of Thrones nas 
últimas semanas, então trabalhar com castelos, dragões e 
cavaleiros foi ótimo. Fiz 29 tentativas, mas acabei 
conseguindo o que queria." 

3. Aniversário de 65 anos de Fraddie Mercury 

Design por Jennifer Hom - Publicado em 5 de setembro 
de 2011 
"Tendo crescido com uma paixão por arte e música, foi ótimo 
saber que teria de celebrar um dos meus heróis do rock. 
Freddie Mercury é um ícone com suas músicas, sua voz e 
performance, foi um artista cujo legado só poderia ser 
celebrado em grande estilo. Decidi que a música 'Don't Stop Me 
Now', do Queen, tinha a energia certa, com a animação que eu 
queria criar. A partir daí, busquei a história da banda. Peguei 
uma estética de videogame para colocar Freddie em uma nova 
dimensão. Depois de quatro meses, a equipe estava pronta 
para fazer o tributo pelas páginas do mundo. Esperamos que 
os usuários tenham gostado do doodle e ouvido 'Don't Stop Me 
Now'o tanto de vezes que ouvimos." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 60, p.66, ago. 2012.




