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Nas ruas de Nova York, em 

2002, adesivos de balão de 
diálogo (iguais aos de 

quadrinhos) começaram a 

aparecer em pontos de ônibus, 

cabines telefônicas e estações de 

metrô. Em qualquer lugar que 

houvesse um anúncio, era bem 

provável encontrar um balão 

grudado nele. 

Os adesivos estavam em 

branco convidando as pessoas a 

preenchê-los com seus próprios 

pensamentos. "Uso para baixar 

pornôs", estava escrito em um 

balão grudado a um anúncio da 

IBM. Já em outro, em que uma 

modelo segurava um iPod, podia 

ser lido: "Roubo música e não 

vou parar". O Projeto Bubble se 

tornou um fenômeno mundial - os 

adesivos apareceram em várias 

cidades, desde Belgrado, na Sérvia, 

até Buenos Aires, na Argentina. 

O designer Ji Lee é o cérebro 

por trás da ação. Na época, 

ele estava de saco cheio de 

seu trabalho em uma agência 

de publicidade, por isso a 

experimentação por meio de 

projetos pessoais era um fator 

determinante. No auge de sua 

popularidade, Ji falou do Projeto 

Bubble na emissora CNN 

disfarçado de Gandalf e usando um 

óculos de sol. Desde então, atuou 

como diretor de criação no Google 

e, agora, é estrategista de criação 

no Facebook. 

Você diz que estudantes que 

escolhem a área criativa motivados 

por dinheiro devem escolher outra 

carreira. Como equilibrar 

trabalhos pessoais e comerciais? 

Nos projetos pessoais consigo me 

expressar e ter minha própria visão. 

Quando isso acontece, as pessoas 

apreciam o que você faz, o que leva 

as empresas a quererem contratá-

lo. Ao focar em projetos pessoais, 

você acaba fazendo algo com 

dedicação, e as oportunidades 

profissionais aparecem 

naturalmente junto do dinheiro. 

Não sabia disso quando comecei a 

fazer meus projetos pessoais. Só 

percebi depois. 

Você é famoso pelos projetos 

pessoais e pelo trabalho que 

desenvolveu no Google e no 

Facebook. Qual a importância de 

fazer trabalhos pessoais? 

Aproveitei meus tempos de 

faculdade e todos os projetos que 

realizei. Na faculdade, fazia o que 

gostava: trabalho criativo e artístico. 

Era menos como obrigação e mais 

como diversão. Quando consegui 

meu primeiro emprego, logo depois 

de me formar, a experiência de 

fazer trabalho corporativo não era 

divertida. Fiz muitos anuários e 

logos corporativos. Sentia falta dos 

projetos que estava acostumado. 

A publicidade tinha a mesma 

mentalidade que o meio 

corporativo. Todas as melhores 

ideias acabavam sendo recusadas. 

Fiz isso por dois anos, em uma das 

maiores agências de publicidade do 

mundo, e foi quando percebi que 

seria difícil fazer um bom trabalho > 
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e me divertir. Nesse momento 

decidi focar em projetos pessoais. 

A ideia do Projeto Bubble 

começou pela minha frustração em 

não ser capaz de alcançar um 

equilíbrio entre os campos de 

publicidade e design. 

Apesar de ser multidisciplinar, 

existe alguma mídia que ainda não 

trabalhou mas gostaria? 

Estou fazendo trabalhos em 3D. 

Até hoje, parte do meu trabalho 

foi feito em 2D ou digital. Agora, 

estou trabalhando na produção 

de objetos: mais de 20 mil 

esculturas de um coelho 

meditando que quero distribuir 

de graça pelo mundo. Nunca fiz 

produção massiva de um objeto 

3D - é muito mais devagar do que 

esperava. Prefiro focar em uma 

ideia e em como comunicá-la da 

melhor forma, usando o meio 

mais apropriado. 

Seu trabalho é muito espontâneo, 

tem uma essência quase 

anárquica. Quanto tempo leva 

para planejar cada projeto? 

Depende do projeto. Meu foco é 

trabalhar com o maior número que 

consigo. No momento, estou 

trabalhando em vários projetos. 

Alguns são muito rápidos, como 

uma página no Facebook chamada 

White Feed. Se você curtir a 

página, de tempos em tempos, verá 

um post em branco, que foi criado 

para dar uma quebra e uma 

sensação de vazio em seu feed de 

notícias. Um projeto como esse 

pode tomar só 10 minutos do seu 

tempo - pense em um nome, 

configure a página e comece a 

publicar. Outros projetos demoram 

mais: a escultura do coelho levou 

dois anos. Exigiu tempo de 

planejamento, desenvolvimento do 

site e criação do protótipo. 

Por que trabalhar em vários 

projetos ao mesmo tempo? 

Temos a tendência de analisar 

excessivamente e querer que o 

projeto fique perfeito. Você fica lá 
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ajustando e ajustando. Há uma 

insegurança, se as pessoas irão 

gostar, e é aí que você começa a 

pensar muito em um projeto. Por 

essa razão as pessoas acabam não 

terminando, porque acham que 

não está perfeito. O projeto acaba 

em lugar nenhum. Meses e anos se 

passam e tem esse projeto em sua 

mente, mas já perdeu o momento 

certo. Aliás, o momento é 

importante. Uma vez que você o 

perde, é muito difícil recuperá-lo. 

Quando lança um projeto - mesmo 

que não funcione corretamente 

- você aprende muito. Você 

incorpora o que aprendeu em 

projetos futuros. 

Como concilia seu trabalho 
individual em projetos pessoais 
com tarefas em grandes equipes, 
como no Facebook? 
Tenho muita sorte de ter 

trabalhado em empresas como 

Google e Facebook, que estimulam 

seus funcionários a gerar 

resultados que terão impacto na 

empresa e no mundo. Além da 

proatividade, é essencial trazer o 

que aprendi em projetos pessoais 

para minha carreira profissional, e 

vice-versa. 

O que mudou na sua carreira? 
Continuo com a mesma paixão e 

empolgação. O ponto de mudança 

foi o Projeto Bubble, que nasceu 

como uma frustração de não ser 

capaz de produzir nada que me 

agradasse na agência. Quando o 

Bubble ganhou grande dimensão e 

ficou conhecido ao redor do 

mundo, percebi que poderia ter 

uma ideia, criar o projeto e 

propagá-lo - e poderia fazer isso 

sem a ajuda de grandes 

instituições. Antes, achava que esse 

apoio era a única forma de produzir 

algo que ficasse conhecido 

mundialmente. O projeto me 

ajudou a entender que poderia 

realizar sem apoio e dinheiro das 

grandes empresas. Para mim, isso 

foi muito libertador. Tenho o 

conteúdo e as ferramentas para 

criar um projeto significativo que 

toque as pessoas. • 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, n. 73, p. 56-61, set. 2013.




