
Nas Olimpíadas de 1964, o Japão apresentou ao mundo

o designer Yusaku Kamekura. Nos anos I970, despontaram

Ikko Tanaka e Shigeo Fukuda. Shin Matsunaga integra a

terceira geração das grandes mestres do design japonês,

que está agora na faixa dos 60 anos. Tendo iniciado a atividade

profissional dentro da gigante dos cosméticos Shiseido, criou seu

próprio estúdio em 1971. A partir daí, ampliou a abrangência de

suas atividades, passando a militar em todas as áreas do design, da

embalagem ã identidade corporativa.

Seu interesse pelas artes visuais vem desde a infância. Filho de

calígrafo, a partir dos 6 ou 7 anos Shin Matsunaga venceu todos os

concursos de pintura dos quais participou. Os vestígios dos pincéis

são nítidos nas peças gráficas de caráter mais afirmadamente

autoral, como os pôsteres em defesa da paz e do meio ambiente,

ou os cartazes destinados à divulgação de exposições de sua

própria obra. Essas peças estão impregnadas pelo olhar do artista,

o desenho e o gesto cumprindo papel decisivo na tarefa de emo-

cionar o espectador.

Francisco Homem de Melo

No alto, à direita, desenho criado para cartaz

de exposição individual de Shin Matsunaga na

Eslovênia (1994). À esquerda, retrato do designer.

À direita, design para o livro "Art Pop" (1980).

Na página ao lado, cartaz pela paz "Love, Peace

and Happiness" [1986]





Acima, embalagens para alimentos

enlatados Kibun (1978). Abaixo, à

esquerda, design de embalagem

para o saque Fukumasamune (1988);

na seqüência, embalagens para a li-

nha de cosméticos masculinos Uno,

da Shiseido (1997)

Ao contrário do que poderíamos esperar se examinássemos apenas os

cartazes marcados pela gestualidade do pintor, a linguagem visual de sua

produção como designer é eclética. Dependendo da situação, Shin pode

lançar mão de uma geometria rigorosa, de uma ilustração hiper-realista

ou de uma foto manipulada digitalmente; em alguns casos, restringe seu

campo de investigação ao código tipográfico; em outros, como no pôster

do cigarro Gitanes, explora a rearticulação de ícones preexistentes. Para

ele, o que importa não é deixar registrado um estilo pessoal, e sim produ-

zir a imagem justa, independente de meios e técnicas adotados.

No trabalho cotidiano, exibe particular preocupação em colocar-se a ser-

viço do usuário. Para sintetizar essa postura, Shin diz guiar-se pelo "con-

ceito do raio de 3 metros". Segundo ele, é dentro desse espaço vital de

alcance imediato do corpo humano que estão localizadas todas as ques-

tões que devem ser satisfeitas por um projeto de design.

Relevando-se a fragilidade inerente a formulações sintéticas, esse princípio

traduz bem uma dimensão cada vez mais esquecida pelos designers, em

particular neste momento de explosão da cultura virtual: o compromisso



com o usuário e com o cotidiano vivido pelo seu corpo e percebido por

seus sentidos imediatos. A família de enlatados Kibun é um bom exem-

plo dessa busca: qualquer criança identifica clara e inequivocamente o

conteúdo de cada produto. Trata-se de um projeto de embalagens que vai

na contracorrente da tendência atual, cada vez mais comandada pela ló-

gica da publicidade, que tira a ênfase do produto e a desloca para o su-

posto benefício que ele traz.

Para Shin, em uma embalagem, conteúdo e continente devem fundir-se

em um objeto único. Complemento necessário: os produtos que tiveram

suas embalagens projetadas ou reprojetadas por ele resultaram em gran-

des êxitos comerciais.

O símbolo do Bank of Tokyo-Mitsubishi é emblemático em sua trajetória

como designer; nele, fundem-se a gestualidade e o raciocínio que vai sem-

pre ao âmago da questão. Japonesa e internacional, a obra de Shin Matsu-

naga encontra paralelo com a de Milton Glaser, para tomarmos uma refe-

rência da cultura norte-americana que ele diz tanto apreciar: cada um a seu

modo, o design de ambos está alicerçado na forca pictórica das imagens.

No o/to, à esquerda, logotipo para o Centro In-

fantil Toyama (1993); na seqüência, logotipo

para a marca de alimentos esportivos Savas

(1979). À esquerda, "The Visual Constitution

of Japan", design para o livro da Constitui-

ção do Japão (1982), no qual Matsunaga

explora intensamente o uso de imagens



SHIN MATSUNAGA FALA DE DESiGN

ÁREAS DE ATUAÇÃO

As diferentes áreas de atuação dentro do design são espécies diferentes de um

mesmo gênero. Eu tenho interesse por todas elas.

INFORMAÇÃO

Acumular muita informação sobre determinado assunto pode acabar travando

a visão do designer. Eu procuro sempre desviar-me de tudo o que é acessó-

rio e ir direto ao cerne da questão.

IDENTIDADE CORPORATIVA

Pensar que "belas penas fazem belos pássaros" é um engano freqüente em pro-

jetos de identidade corporativa. Be uma corporação não estiver disposta a SE

reavaliar integralmente, o projeto de design já estará comprometido de antemão.

INIMIGOS

Fazer design é enfrentar vários inimigos simultaneamente: o prazo, a verba,

o gosto de consumidores ávidos por modismos...

INFLUÊNCIAS

Sempre fui tremendamente interessado em tudo que dissesse respeito à cultu-

ra norte-americana.

EUROPA E ESTADOS UNIDOS

Quando eu era um garoto E vivia na frugalidade do Japão pós-Segunda Guerra,

as embalagens dos cigarros Gitanes e Lucky Strike eram para mim os emble-

mas das culturas européia e norte-americana.

CURIOSIDADE

A curiosidade em observar as pessoas e as coisas que me cercam é minha ver-

dadeira fonte de energia para fazer arte e design.

SIMPLICIDADE

A simplicidade exige coragem e esforço para ser alcançada.

ESTILO

Eu não tenho estilo. Para um designer, ter estila

No página ao lado, em sentido horário: cartaz para

exposição "Leaf" [1994); cartaz "Lady's Face"

(2003); cartaz para exposição "Spring has come

2001"-n° 9 (2001); cartaz "Visualogue" para o con-

gresso de design do Icograda em Nagoya (2003)

mais atrapalha do que ajuda.

Agradecimento: Fundação Japão




