
PROCESSO criativo de 
Gene Johnson segue 
um roteiro. O artis
ta plástico norte-ame
ricano junta papéis 
coloridos e os recor
ta em formas diversas, 

buscando imagens que representem o 
próprio senso de arte. Depois, utilizan
do cola, fitas adesivas e outros materiais, 
ele une os recortes à tela. O resultado são 
figuras abstratas e cheias de cor. 

Por isso, quando recebeu o convite 
de CartaCapital para fazer ilustrações 
em homenagem às dez empresas mais 
admiradas de 2012, Johnson se viu 
diante de algo que encarou como um 
grande desafio. "Esse foi um projeto 
maravilhoso para mim. A questão foi 
ser fiel à minha arte, que é abstrata, e 
ainda conseguir ser relevante ao tema 
que me foi proposto", conta. 

0 artista, que há 20 anos vive e traba
lha entre o Brasil e o México, segue uma 
carreira como pintor e designer desde os 
anos 1960. Também teve experiências na 
publicidade, quando exerceu o cargo de 
diretor de criação da tevê por assinatura 
HBO e, mais tarde, o de diretor regional 
criativo na agência Salles/D'Arcy, em 
São Paulo. Esse conhecimento foi útil 
na hora de captar a essência das compa
nhias mais admiradas. Ele explica: "Cada 
empresa é diferente e bem-sucedida na 
própria área. Tornou-se óbvio para mim 
que eu não faria apenas ilustrações, mas, 
sobretudo, celebraria essas empresas". 

O processo mais fácil, segundo ele, se
ria ser literal, porém julgou que, se assim 
fizesse, não seria honesto com seu traba
lho. "Descartei as ideias restritivas e l i 
terais, sentindo que eram muito óbvias. 
Não queria simplesmente adicionar o lo
gotipo das empresas à colagem, mas usá-
-lo como um elemento gráfico", relata. 
"Na maioria das colagens, os logotipos 
são sutis, estão sugeridos no contexto." 

Sabendo que as imagens teriam de 

passar por um processo de fotografia 
e digitalização, decidiu ir diretamente 
para um formato digital. "Cortei papéis 
e logotipos, achando formas que tives
sem um sentido para mim. Depois as 
reproduzi no Photoshop. Assim, conse
gui as imagens que tinha originalmente 
concebido em um formato digital, com 
as mesmas cores fortes e nítidas." 

Gene se diz influenciado pelo lugar 
onde vive. Atualmente, mora com sua 
mulher em Ilhabela, no litoral paulista, 
e define suas pinturas como "um refle
xo do mundo ao seu redor, o verde da 
floresta e o brilho do mar". 

Seu trabalho é encontrado em cole
ções públicas e privadas, espalhadas 
por Estados Unidos, Europa e América 
Latina. Nesta edição de As Empresas 
Mais Admiradas no Brasil, pode ser 
visto a partir da página 100. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 30, out./ nov. 2012. 




