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Três mil dólares. Esse foi o valor oferecido a Saul Bass para 

criar a abertura do filme Psicose, do diretor britânico Alfred 

Hitchcock. Um filme de baixo custo de produção, mas que, 

graças à visão inovadora de Hitchcock, acabou se tornando 

um dos grandes sucessos cinematográficos do século 

XX. A abertura de Bass para Psicose, ou sua contribuição 

para a concepção de algumas cenas da película, como 

a emblemática sequência do chuveiro - uma das mais 

famosas na história do cinema -, só foram possíveis porque 

o diretor valorizava os 'olhares inovadores' de profissionais 

iniciantes como Saul Bass. Além disso, Hitchcock apreciava 

o universo gráfico e tipográfico nos créditos iniciais de 

suas obras. Harold Adler, um profissional que trabalhou 

com Bass na produção da abertura de Psicose, ficou 

impressionado ao ver a quantidade de livros de design 

gráfico na biblioteca do mestre do suspense. Ainda 

segundo Adler, ele acompanhava revistas como a Graphis, 

uma das mais importantes referências mundiais de artes 

gráficas da época. 
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Saul Bass estudou arte na Liga dos Estudantes de Arte de 

Nova York, uma escola onde outros futuros talentos do 

design gráfico, como Paul Rand, também ocupariam suas 

cadeiras. Com 26 anos, trocou a cidade, então um dos poios 

mundiais da propaganda (e que seria em algumas décadas 

o celeiro do design gráfico mundial), pela ensolarada Los 

Angeles. Apesar da força da indústria cinematográfica, o 

mercado empresarial de LA não era tão aquecido como o 

de NYC. Isso fez com que a melhor opção para um jovem 

profissional de artes gráficas fosse o mercado de cinema. 

Na indústria cinematográfica, Bass não foi apenas um 

"designer de título", como muitos o chamavam. Em 

diversos filmes nos quais colaborou, contribuiu com 

diferentes etapas da produção. Elas vão desde a concepção 

de títulos, promoção, embalagens, até os storyboards 

que determinavam a marcação e o ritmo das cenas. O 

próprio Hitchcock o considerava seu "consultor visual", 

justamente pela diversidade de áreas em que atuava 

dentro do universo gráfico. 
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Hitchcock pagou 2.000 dólares 

para Saul Bass ilustrar o 

Storyboard da cena do chuveiro. 

Bass não era experiente na 

direção de arte para o cinema e 

por isso mesmo apresentou uma 

solução com misturas de ângulos 

e planos diferentes das saídas 

apresentadas pelos profissionais 

mais experientes. Mas o grande 

dilema da Bass nessa sequência, 

que viria a se tornar uma das mais 

inteligentes cenas de suspense 

de todos os tempos, era como 

mostrar um assassinato sem 

utilizar o sangue. Era quase uma 

sugestão de assassinato que não 

mostrava o ato diretamente. 

Apenas as mãos ensanguentadas 

para denunciar o desfecho. 

A concepção e direção da cena 

do chuveiro nunca foram aceitas 

totalmente por Hitchcock como 

sendo de Saul Bass, mas o próprio 

Bass declarou publicamente a 

autoria. Ele disse, inclusive, em 

uma entrevista para o jornal 

londrino Sunday Times, que foi 

ele quem desenhou a tomada da 

cena em detalhes. 

Esta discussão sobre a autoria da 

direção da cena do chuveiro entre 

ele e Hitchcock sempre acompanhou 

a carreira de Bass, apesar do esforço 

dele em ser reconhecido como um 

profissional da identidade visual. 

Muitos profissionais que também 

trabalharam com eles em Psicose 

afirmam que essa era uma 

discussão banal, já que somente 

Hitchcock poderia dirigir um filme 

de Hitchcock. 

Mas não só para Hitchcock Bass 

trabalhou, ele esteve também ao 

lado do diretor Stanley Kubrick e do 

cineasta austríaco Otto Preminger, 

em filmes como "The human 

factor", "Exodus", "The man with 

the golden army" e "Anatomy of 

a murder". Essa última, em minha 

opinião, é uma das mais geniais 

concepções de design do século 

XX. No cartaz deste filme, Bass 

trabalhou com uma simplicidade 

ímpar, associando sua típica 

tipografia de traços irregulares com 

pouquíssimas cores, mas com uma 

força visual impressionante. 
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Além de criador e diretor de curtas metragens e designer 

de aberturas de filmes e programas de TV, Bass também 

foi reconhecido como um profissional versátil que atuava 

em áreas distintas; como programas de identidades 

corporativas, embalagens, cartazes e, eventualmente, 

na criação de anúncios. Aqueles que o conheceram, 

descrevem-no como um profissional que articulava seus 

pensamentos para o meio do design, com a ideia de 

solucionar problemas das mais diversas especificidades. 

Entre seus principais trabalhos de identidade estão 

logotipos reconhecidos mundo afora. Entre eles, 

Continental Airlines, United Airlines, Dixie, Quaker, Bell 

System, AT&T, Warner, e a lista não para aqui. Nos anos 

70 e 80 ele ficou afastado do meio cinematográfico, 

mas nos anos 90 retornou à indústria cinematográfica, 

trabalhando em parceria com Martin Scorsese. 

Seja como designer de créditos, criador de logos ou até 

mesmo como "consultor visual", Saul Bass foi um criativo 

de múltiplas faces, que deixou sua genialidade marcada 

em diversos projetos significativos do século passado. 

Muitos podem nunca ter ouvido falar do seu nome, mas, 

sem dúvida, foram poucos aqueles que, de forma alguma, 

não entraram em contato com algum de seus trabalhos. 

Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 43, p. 50-53, abr./ maio/ jun. 2013.




