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Livro Pai, da série Família (editora

Brinque-Book); texto, ilustrações e
projeto gráfico de Guto Lins

(Manifesto Design)

3 e 4
Livro Manual de boas maneiras (Jorge

Zahar Editor); texto, ilustrações e
projeto gráfico de Guto Lins

(Manifesto Design)

Entre as diversas áreas do design, des-

taca-se, no Rio de Janeiro, o trabalho liga-

do à moda, à indústria, ao domínio visual,

ao desenho urbano e a programas efême-

ros - como apresentações musicais e even-

tos culturais. Nessa ótica, os profissionais e

empresas apresentados a seguir - Manifes-

to Design, Visorama Diversões Eletrônicas,

Gringo Cardia, H. Stern, Antônio Bernardo

e Índio da Costa Design - são referências

de primeira qualidade.

Criatividade, texto e imagem
em livros para crianças
Guto Lins é um profissional versátil. À

frente do escritório Manifesto, criado em

1994 com a designer Adriana Lins, ele

tem, entre suas realizações recentes,

exemplos de design gráfico, multimídia e

editorial, além do projeto gráfico, textos e

ilustrações de dois livros infantis, Pai, da

editora Brinque-Book, e Manual de boas

maneiras, da Jorge Zahar.

"Foi com os livros que iniciei minha car-

reira", relembra Lins, referindo-se ao proje-

to desenvolvido em 1984 para Sylvia Or-



thof, início de numerosos projetos gráficos

criados para o universo infantil. "A diferen-

ça é que hoje trabalho também em minhas

próprias obras", complementa o designer.

Pai é uma delas. A obra surgiu quase ao

acaso, originária de um texto que o desig-

ner escreveu em homenagem a sua mãe.

"Escrevi algumas frases, imprimi um bone-

co caseiro e, pouco depois, surgia a idéia

de publicá-lo em conjunto com outros li-

vros que falassem de pais, avós, tias e pri-

mos", relembra Lins.

Assim, em 2003 teve início a série Famí-

lia, da Brinque-Book. Mãe e Filho foram as

obras inaugurais, em que o designer esta-

beleceu um código visual, que inclui o for-

mato quadrado das publicações, a separa-

ção entre texto e ilustrações, o colorido

intenso e diversificado das páginas e tam-

bém a repetição de elementos iconográfi-

cos, como o desenho da casa e do abajur.

"A idéia foi criar conexões visuais entre as

imagens da série", define Guto. As ilustra-

ções vetoriais favorecem o recurso da re-

petição e atendem ao curto prazo disponí-

vel para a criação.

Já no Manual de boas maneiras, as ima-

gens têm origem artesanal. Guto Lins foto-

grafou montagens de bonecos feitas com

sucata e materiais reciclados sobre antepa-

ro de madeira, e fez apenas pequenos

ajustes no computador.

Essa metodologia de criação, relata o

designer, estende-se à totalidade da diver-

sificada produção de seu escritório. "Tenho

um processo quase industrial de raciocí-

nio, que vai da pesquisa de campo à me-

lhor forma para contar a história específica
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do projeto", explica ele.

l
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Comerciais para Coca-Cola,
campanha "Tudo de Vibe" (dezembro
de 2004); cliente: Coca-Cola/MTV;
design Visorama Diversões Eletrônicas

Ilustração tipográfica para o
calendário promocional de 2005 da
V.Rom; cliente: V.Rom; design
Visorama Diversões Eletrônicas

Humor e versatilidade
em vinhetas e animações
A diversidade é também o traço caracte-

rístico da dupla Elesbão e Haroldinho, de-

nominação adotada, respectivamente, pe-

los designers José Bessa e Cláudio Reston

desde 1997. Suas criações figuram entre

os mais badalados projetos de vinhetas e

animações para festivais e programas de

televisão - como os da MTV brasileira - e

projetos gráficos experimentais de desta-

que, como o DDB (Design de Bolso, publi-

cação que criaram em 2000), além de ini-

ciativas na área musical e multimídia.

Eles comandam o escritório Visorama Di-

versões Eletrônicas, criado em 2003, e de

que são sócios o também designer Mateus

Moretto e a produtora executiva Samanta

Martins. "Atuamos em diversas mídias e

áreas, desde identidade visual corporativa

até produções independentes de cinema e

televisão", explica Cláudio, o Haroldinho. Ele

complementa: "Cerca de 80% de nossa

produção atual é voltada ao videodesign e

os 20% restantes, ao design impresso".

Os designers já foram tema de impor-

tantes publicações internacionais da

área, como a norte-americana Emigre e a

francesa Étapes, em que freqüentemente

é destacada a consistência conceituai de

seus projetos.

Nesse sentido, vale comparar as versões

que criaram para a abertura da mostra e
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das sessões do Festival Internacional de

Curtas, o Curta Cinema, do Rio de Janeiro,

em 2003 e 2004.

Na primeira, destaca-se a linguagem

próxima à pintura, com entornos difusos,

silhuetas sombreadas e a escrita dinâmica

caracterizada por textos, além da marca da

patrocinadora Petrobrás, dispostos em ân-

gulo oblíquo. Já em 2004, o desenho da

Visorama enfatizou as escalas cromáticas

do branco, preto e cinza, que serviram de

pano de fundo para elementos visuais frag-

mentados, dispersos pelo plano da tela.

Os designers também têm acesso a impor-

tantes marcas mundiais, como a Nike e a

Coca-Cola. Em dezembro de 2004, a Visora-

ma concebeu a identidade dos comerciais de

final de ano da famosa empresa de refrigeran-

tes, que integravam a campanha denominada

"Tudo de vibe". Destaca-se o contraste entre

o intenso vermelho da marca e os suaves de-

1
Videomáquina para o projeto

nikeiab.com (tênis MayFly); cliente:
Nike, agência RG/A (Nova York);

design Visorama Diversões
Eletrônicas

2
Abertura da mostra e das sessões

do Festival Internacional de Curtas
do Rio de Janeiro, 2003; cliente: A.

R. Produções; design Visorama
Diversões Eletrônicas

3
Abertura da mostra e das sessões

do Festival Internacional de Curtas
do Rio de Janeiro, 2004; cliente: A.

R. Produções,; design Visorama
Diversões Eletrônicas
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senhos de notas musicais, fitas sinuosas e o



1 e2
Espaço Sebrae na Semana da
Moda do Rio de Janeiro, 2005;
cenografia de Gringo Cardia

número 2005 constituído por pontilhados, to-

dos criados na cor branca, sem contornos.

E, na ilustração tipográfica para o calendá-

rio promocional de 2005 da confecção V.

Rom, fica evidente a relação sutil entre a ino-

vação e o humor na criação gráfica dos de-

signers. A partir da repetição do número 6,

alternadamente em vermelho e azul, foi cria-

da a elegante e forte imagem de um pavão.

Direção de arte no design
para o entretenimento
O espaço Sebrae na Semana da Moda,

do Rio de Janeiro, e os cenários para as

confecções Triton e Fórum na São Paulo

Fashion Week figuram entre as mais recen-

tes criações do escritório do "artista da

imagem", como se autodenomina Gringo

Cardia. Nas ações de sua abrangente área

de atuação, destaca-se a visão da direção

de arte, em que o designer desenvolve pro-

jetos gráficos, multimídia e cenográficos

com forte traço contemporâneo.

Na Semana da Moda, a idéia foi contra-

por uma imagem extremamente próxima

do real à representação de um conceito

abstrato. Assim, Cardia reproduziu no es-

paço a ambiência de uma confecção e a

ela sobrepôs linhas coloridas, suspensas

em traçado concêntrico, que tinham como

referência conceituai a própria atividade

da costura.

Gringo Cardía visitou as instalações da

marca Maria Bonita e, então, concebeu o

cenário a partir de um núcleo central, que

teve iluminação "glamourosa", como ob-

serva o designer, concebida por Carlos La-

fer. "Misturei tudo ao seu redor, caixas, te-

cidos, armarinhos, prateleiras, e enfatizei o

aspecto criativo por meio de papéis reple-

tos de riscos, de linhas que reproduzem o

traçado de roupas", explica.

No evento paulistano São Paulo Fashi-

on Week, em janeira deste ano, Cardia

criou para a marca Triton, de moda jo-

vem, cenário inspirado nas idéias de

acampamento e de inverno. "Manipula-

mos essas referências de maneira gráfi-
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ca", explica o designer, que utilizou pe-

ças coloridas de madeira, recortadas

com extrema precisão, para criar imensa

montanha gelada em meio a caminhos

repletos de áreas verdes. Uma equipe

carioca especializada em adereços car-

navalescos foi a responsável pelos rebus-

cados detalhes decorativos.

Para a Fórum, a inspiração da cenogra-

fia nasceu na direção de arte de Dogville,

filme do diretor dinamarquês Lars von Tri-

er. Mas no lugar da representação bidi-

mensional dos espaços construídos o de-

signer reproduziu as arestas do volume

arquitetônico. "Era uma casa de campo,

toda em madeira rústica, que teve a im-

plantação idealizada pela dinâmica do

desfile", explica. O conceito corresponde

à distinção entre sua parte central de lin-

guagem teatral, com iluminação de Mane-

co Quinderé, e o entorno ajardinado, onde

se desenvolvia efetivamente a passarela.

"O ideal era ver a casa transparente, uma

imagem de mandala gerada pelo movi-

mento simultâneo de cinco modelos a

cada tempo do desfile", relata o designer,

que soma cerca de oito anos de dedica-

ção à cenografia e direção de arte de des-

files de moda.

Design de jóias: entre o
artesanal e o industrial
O design de jóias transita na fronteira

entre a moda, o artesanato, a produção in-

dustrial e a identidade brasileira. Entre pro-

duções de larga e pequena escala, desta-

cam-se atualmente as criações de duas

empresas cariocas: a tradicional H. Stern e

a HB Adornos, de Antônio Bernardo.

Foi no Rio de Janeiro da década de

1950, que surgiu a H. Stern, empresa de

pequeno porte criada pelo então colecio-

nador e comerciante de pedras preciosas

1
Desfile Fórum, São Paulo Fashion

Week, janeiro de 2005; cenografia
de Gringo Cardia

2
Desfile Triton, São Paulo Fashion

Week, janeiro de 2005; cenografia
de Gringo Cardia
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Hans Stern. Desde lá, seu quadro profis-



1
Ambientação de Natal
das lojas H.Stern

Anéis e pulseira da linha
Stern Star, design H.Stern

3
Anel Fold,
design Antônio Bernardo

Pulseira Alquimia,
design Antônio Bernardo

5
Anel Grow,
design Antônio Bernardo

sional passou de um para sete designers

dedicados ao desenvolvimento de produ-

tos, além dos 29 profissionais encarrega-

dos da identidade visual e ambientação

das lojas.

A nova coleção da marca, denominada

Stern Star, exemplifica o constante inves-

timento em pesquisas pela empresa, e é

constituída por peças que evidenciam

seu exclusivo sistema de lapidação. "O

trabalho levou três anos, desde os pri-

meiros desenhos, até chegar à forma fi-

nal em 2004. A nova lapidação é uma

assinatura visual da H. Stern, pois traz o

desenho da estrela, símbolo da marca,

refletido pela disposição das facetas no

alto e na base da pedra. Stern Star não é

redondo, nem triangular, mas um misto

de formas, como os seixos encontrados

na natureza", explica o embaixador da

Já as recentes criações de Antônio

Bernardo, que há mais de 30 anos se de-

dica à interação entre a ourivesaria e o

design, centram a atenção nas potencia-

lidades plásticas do material, no caso

chapas de ouro. "Gosto da forma auto-

explicativa", comenta ele, o que de fato

se evidencia pelo desenho de seus novos

anéis Fold e Grow.

Bernardo explica que existem dois siste-

mas básicos para aqueles que desenham

jóias construídas, ou seja, não esculpidas:

o trabalho com chapas, seja por modela-

gem, soldas, junções ou dobraduras; e o

manejo de fios.

Assim, o anel Fold pode ser descrito

como uma peça que, embora desmembra-

da no que se denominam mesa, lateral e
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corpo, é constituída por chapa única, que

desenvolve desenho sinuoso na parte su-

perior. Já o Grow, sem subdivisões, carac-

teriza-se pelo desenho ascendente da cha-

pa de ouro, que é curvada em diâmetros

concêntricos e de medidas crescentes.

O designer recebeu prêmios nas duas re-

centes edições da 1F Design, na Alemanha.

Estética e funcionalidade
no design industrial
Premiado em importantes concursos bra-

sileiros e internacionais, o escritório índio da

Costa Design é um dos mais renomados em

desenho de produto. Desde 1995, seus só-

cios Guto Índio da Costa, Martin Birtel e

Eduardo Azevedo, além da equipe de mais

de 20 profissionais, dedicam-se a projetos

que transitam na fronteira entre a indústria,

o design e o mercado consumidor.

O reconhecido ventilador Spirit, da Pla-

jet, é provavelmente uma de suas criações

mais divulgadas. O projeto foi premiado

nas edições de 2004 e 2005 do lF Design ,

nesta última pela concepção do controle

remoto que se integra ao equipamento.

O produto, que está em fase de lança-

mento no mercado brasileiro, tem como

premissa o manuseio intuitivo pelo usuá-

rio, e, assim, o foco visual da peça são

seus botões de controle: o maior, que co-

ordena a velocidade de exaustão, e o

central, responsável pela variação na in-

tensidade da luz. Essa condicionante é

também a origem do desenho arredonda-

do da peça.

Em sintonia com a linguagem do modelo

que lhe empresta o nome, o controle Spirit

é fabricado também em nove cores diver-

sas. Ele foi concebido pelos designers Guto

Índio da Costa, Martin Birtel, Jaakko Tam-

mela e Felipe Rangel.

No IF Design 2005, o escritório foi premi-

ado pelo projeto da banheira Smarthydro,

concebida para a empresa Innovative Hou-

se. A correspondência entre a tecnologia de

ponta e o design de linguagem contemporâ-

nea é o traço distintivo da banheira.

Ela é completamente programável a

distância, via telefone ou Internet, e tem

design "amigável", como assinala Guto.

Suas peças laterais são formadas por

chapas de vidro, associadas à iluminação

interna feita por leds e à base revestida

em aço inoxidável. O resultado é um con-

junto "minimalista, visualmente leve",

1
Banheira Smarthydro

(Índio da Costa Design)

2
Controle remoto para ventilador

Spirit (Índio da Costa Design)
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define o designer.


