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"Não sei se todos os estúdios pequenos têm a mesma 
mentalidade, mas o trabalho fica mais próximo quando 
você possui uma equipe menor. É um tipo de trabalho 
mais dedicado", argumenta Wladimir Marnich, fundador 
do estúdio Marnich Associates, de Barcelona. Nascido no 
Chile, Wladimir desfrutou a experiência adquir ida nos 
lugares em que trabalhou, como FutureBrand, em Londres, 
e Summa, em Barcelona, para dar vazão ao seu projeto 
pessoal. "Senti que queria fazer projetos menores, como 
pôsteres e embalagens, e também trabalhar com clientes 
do mercado cultural", lembra o designer, que abandonou 
empregos seguros e inaugurou seu próprio estúdio. 

A inspiração para sua carreira data da década de 
1960, com o seriado A Feiticeira: "Queria ser Darrin, o 
marido da protagonista, pois ele chegava em casa e 
desenhava, apresentava a ideia para clientes e passava a 
noite trabalhando". Sem ter acesso a um curso de design 
gráfico em sua cidade natal Concepción, no sul do Chile, ele 
começou a cursar arquitetura e logo abandonou. 

Com isso, o designer se mudou para a Austrália, > 
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> onde pôde se graduar em design na Universidade de 
Tecnologia de Swinburne.em Melbourne.e permaneceu no 
país por dez anos trabalhando para estúdios como Brian 
Sadgrove & Associates. 

A carreira de Wladimir tomou outro rumo quando 
recebeu uma ligação do ícone Vince Frost. Preparando-se 
para deixar o Reino Unido e mudar para a Austrália, Vince 
queria discutir a possibilidade de Wladimir administrar o 
estúdio de Londres. "Eu perguntei a Vince: você tem certeza 
de que está chamando a pessoa certa?", diz Wladimir. Eles 
nunca conversaram sobre essa ideia de novo, mas, naquele 

momento, uma semente foi plantada na 
cabeça do chileno: "Acho que foi a ligação 
de Vince que despertou um sent imento 
em mim de fazer algo diferente". 

Esse 'algo diferente' começou 
em 2004, inicialmente com Wladimir e um 
designer júnior. Agora, é uma equipe de 
quatro designers talentosos. "Tivemos 
que esperar até conseguirmos nos 

estabilizar financeiramente", comenta. 
"Precisávamos da estabilidade para 
poder pagar salários decentes e não 
queríamos preencher o estúdio 
apenas com estagiários." 

Depois de ter experiências 
em estúdios premiados, Wladimir se 
viu na obrigação de conquistar uma 
boa e dinâmica lista de clientes, que 
inclui museus, festivais musicais, 
produtores de comida orgânica e 
banco de al imentos. Isso evidencia 
que a equipe do estúdio topa encarar 
qualquer desafio apresentado. 
"Trabalhamos com branding, 
embalagens e editorial, porque 
gostamos do que fazemos. E, além de 
tudo, é d ivertido", comenta Wlad i m ir. "É 
um clichê dito em agências, mas 
devemos fazer de tudo um pouco."0s 

projetos mais recentes incluem um 
anuário para o banco de comidas 
Fundació Banc dels Al iments, uma 
identidade para o Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, um 
catálogo de produtos para ajoalher ia 
Carrera y Carrera e o design de 
embalagens para a fabricante de 
t intas Hempet. 

O estúd io está sed iado em 
uma antiga fábrica. Você não nota isso 
à primeira vista, uma vez que, ao 
contrário da maior parte das 
construções de Barcelona, não está 
situado em frente à rua. Na verdade, 
ele está enclausurado em uma praça 
longe da agitação das vias públicas. 
Localizado no centro comercial de 
Barcelona, o local tem uma aparência 
industrial. Segundo Wladimir, não é a 
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área mais fashion da cidade, mas é uma parte comercial e, 
convenientemente, próximo à casa dele. O ambiente do 
estúdio possui colunas de ferro, que faz parecer um Loft 
bem no estilo norte-americano. 

O espaço possuía uma sala para reuniões, mas o 
grupo percebeu que ela mal era usada, então 
t ransformaram em um estúdio de fotografia usado para 
fazer imagens para sites e testes. Com muitos clientes de 
Barcelona, a equipe do estúdio prefere fazer reuniões fora 
de seu ambiente. Para eles, a interação tem de ser frente a 
frente. "Se você envia um arquivo por e-mail e não está 

presente para uma apresentação, não 
tem oportunidade para explicar o 
conteúdo. Fazemos isso não só pelo 
cliente, mas também por nós." 

A abordagem do estúdio foca 
na discussão de projetos com a equipe 
reunida."Nosso processo normal é: um 
designer administra um projeto e gera as 
ideias iniciais. Nós iremos discuti- las 

juntos, mas sempre tem uma pessoa 
responsável", comenta. Para Wladimir, 
a ideia inicial tende a aparecer em 
uma tela, e não em um pedaço de 
papel."Algumas pessoas dizem: 
'Devemos fazer uma reunião sobre 
conceitos! Vamos deixar o notebook 
de lado, vamos desenhar com papel e 
caneta!', mas, nos últ imos anos, 
acostumei a colocar as ideias no 
computador, em vez de pôr no papel." 

Wlad im i r tem a ideia de 
associar um esti lo ao estúdio, mas 
acha que o t rabalho da equipe é 
muito variado para se restringir a 
uma única assinatura. Por isso, de 
acordo com o fundador, o lema do 
estúdio é consistência."O estúdio não 
é elegante, é bem trabalhado. Além 
disso, não é pretensioso, já que não 

usamos t ipograf ias da moda", explica. 
"É difíci l mostrarmos uma peça de 
t rabalho para alguém e a pessoa 
dizer: 'Isso foi feito pelo Marnich'. 
Gosto de pensar que é a qual idade 
que é consistente." 

0 estúdio pretende construir 
uma lista repleta de clientes de outras 
localidades, como Londres. Outro 
grande desejo é continuar mantendo a 
estabilidade em tempos de crise 
financeira. De qualquer forma, não 
importa qual seja a ambição, o estúdio 
de Wladimir Marnich certamente 
encontrou seu lugar. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 50-53, dez. 2012.




