


ELE SONHAVA EM SER PINTOR, MAS AQUELA HISTÓRIA

de fazer exposição para um punhado de gente o in-
comodava. Queria um público de milhões para suas
obras. O artista virou designer e um pioneiro do
gênero no País, dono do primeiro escritório nacio-
nal de design. Quem olhar ao redor dificilmente
deixará de encontrar um logotipo de sucesso que
não seja fruto de seu trabalho: Itaú, Metal Leve, Eu-
catex, Hering, Philco, Indústrias Klabin. Após 50
anos de atuação, Alexandre Wollner pode ter a sen-
sação boa de ser um dos anônimos mais conhecidos,
cujos trabalhos e metodologia, direta ou indireta-
mente, influenciaram cinco gerações de designers
nacionais.

Tudo isso é insuficiente para deixá-lo satisfeito.
"O design brasileiro perdeu o bonde da história.
Hoje, estamos californicados, ocupados em copiar
outras culturas. O meu idealismo agora se resume a
tentar dar uma linguagem visual ao Brasil", diz Wol-
lner. Assim, o momento é propício ao projeto De-
poimentos sobre o design visual brasileiro, do de-
signer André Stolarski e do videomaker Gustavo
Moura: entrevistas de Wollner em vídeo digital que
serão transformados em um documentário sobre o
processo de formação do design no País e num livro
com a transcrição dos trechos mais significativos, a
serem lançados em maio. "Um dos objetivos do do-
cumentário é exatamente mostrar esse método e
aproximar o público do cotidiano de trabalho de
um designer que pratica exatamente aquilo que pre-
ga", explica Stolarski.

ARTE E TECNOLOGIA
Na pregação de Wollner está a saudável união

entre ética e estética, tudo embasado numa integra-
ção orgânica entre arte e tecnologia em que o design
se transforma num modo de entender o mundo,
antítese da mera ornamentação. Antes, o trabalho do

designer é saber usar sua criatividade para, depois,
traduzir tudo o que "intuiu" numa linguagem que
é acessível a todos. "Afinal, ao contrário do publici-
tário, que soluciona problemas de um dado momen-
to, o designer precisa pensar em soluções que durem
até cem anos", observa Wollner. Essa sabedoria ele
adquiriu ao longo de sua trajetória, que começou em
1951, como aluno da primeira turma do Instituto
de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São
Paulo (Masp). Pietro Maria Bardi, criador do mu-
seu, o estimulou a partir, em 1954, para a Alemanha
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e freqüentar as aulas de Tomás Maldonado, Max Ben-
se e Josef Albers na revolucionária escola de Ulm,
modelo das escolas pioneiras de design no Brasil.
Lá forma sua concepção do trabalho de um desig-
ner, e volta em 1958 ao País entusiasmado com os
planos desenvolvimentistas do governo Juscelino

Kubitschek. A idéia era cri-
ar uma nova consciência
industrial, a ser impulsio-
nada pela inovação do de-
sign, visto por ele como
uma parte do processo pro-
dutivo. No mesmo ano
fundou o primeiro escritó-

rio do gênero e fez os primeiros programas de identi-
dade visual para empresas brasileiras. Um apaixona-
do pelo ensino, criou, em 1963, a Escola Superior de
Design Industrial, a Esdi.

GUINADA NA CARREIRA
A experiência internacional transformou o pin-

tor no designer. "Quando fui para a Alemanha per-
cebi que fazer pintura significa falar com no máximo
cem pessoas e eu queria atingir cinco milhões. Trans-
formei-me em designer", conta Wollner. Para tanto,
contou o seu encontro com a arte concreta, que pre-
conizava a integração dos artistas com as necessida-
des da comunidade. "Uma exposição de quadros reú-
ne um grupo de poucas pessoas, mais interessadas no
coquetel do que nas pinturas. O design, ao contrá-
rio, liga-se ao processo criativo de comunicação vi-
sual com a busca de novos signos. Esses, ao serem
reproduzidos pela indústria, se fazem presentes na
mídia e atingem milhares, milhões de pessoas", ob-
serva. A experiência intuitiva do artista acompanha,
assim, a evolução do comportamento humano. "Não
existe mais decoração. Antes se fazia uma cadeira ca-
ríssima para o rei aproveitar.-O que eu sempre quis
foi fazer cadeiras que todos pudessem comprar e apro-
veitar, não apenas o 'rei'. Prefiro um design num prato
que todos irão ver o tempo todo do que um quadro
na parede, longe de todos."
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Nesse movimento rumo às multidões, no en-
tanto, o designer fica no anonimato. "Você não
faz um logotipo para você ou para falarem que é
do Wollner. A marca não é minha, é do cliente, e
nisso está embutida também a idéia de que, se
o produto não é bom, a marca que você faz não
serve para nada. No fundo, o design é arte do sécu-
lo 21, em que cada vez menos pessoas freqüentarão
galerias", avisa.

"Wollner é definitivamente contra a noção de
autoria no seu sentido estilístico. A própria coerên-
cia interna do seu trabalho não é vista por ele como
uma operação de estilo, mas como resultado de uma
armadura visual de neutralidade e universalidade re-
finadas, combinada com uma intuição treinada",
avalia o designer Stolarski.

Daí, segundo Wollner, a impossibilidade de de-
finir design, seja o seu, seja o de outros. "Ele muda
ao longo do tempo, em função da evolução da tec-
nologia e da comunicação. O design resolve pro-
blemas segundo necessidades de um dado tempo e,
sem essas, ele não existe", acredita. "Por isso, não
repito projetos, eles são sempre evolutivos, na me-
dida em que a cada cliente reaprendo coisas e apren-
do que as circunstâncias são sempre diferentes e,
logo, exigem designs diferentes", afirma. No entan-
to, há coisas que permanecem nesse admirador in-
condicional de Leonardo da Vinci e dos espaços re-

nascentistas. "Trabalho sempre com o desenvolvi-
mento de coisas orgânicas, das coisas que aconte-
cem na Natureza. Tudo, como os renascentistas per-
ceberam bem antes de nós, se baseia na relação das
medidas do homem com o mundo natural. Todo
design precisa obedecer a essa relação orgânica, pois
não há soluções que firam a Natureza", observa. Bas-
ta ver cada logotipo que desenhou para sentir que
ele obedece as relações naturais, sempre colocando
o homem no centro desse mundo. Daí, a genialida-
de simples de suas criações.
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VESTINDO A CAMISA: a representação da São Paulo Petróleo
nos caminhões, nos tanques e nos uniformes de frentistas

Fruto, aliás, de um cuidadoso ordenamento de
informações colhidas com as empresas-clientes. "De
cara vou direto ao sujeito principal da empresa, sem
intermediações ou briefings. Estudo as necessidades
do cliente e entrego um projeto que traz um argu-
mento preciso que não permite que o cliente flutue
entre 'gosto' ou 'não gosto'", conta. E não é só ele
quem diz: "Wollner procura estabelecer bases objeti-
vas para avaliação de seus projetos, eliminando ques-
tões de gosto, beleza ou autoria, que não permitem
acordo. As qualidades novas ou inusitadas de um

projeto resultam da intenção clara de fazer com que
uma identidade se destaque das demais. A criativida-
de não é tratada como um desvario artístico, mas
como uma intuição de simplicidade que sintetiza um
todo complexo", afirma Stolarski.

CATEQUIZAÇÃO
Boa parte do trabalho está no convencimento de

sua importância. "O empresário precisou ser cate-
quizado sobre o que é design, porque, antes, ele di-
zia: 'Chama o cara para fazer uma marquinha'. Certa
vez, mostrei meu portfólio com várias marcas a um
cliente que disse: 'Gostei mais dessa. Ele pensou que
fosse mostruário. Mas a identidade visual de uma
empresa é uma assinatura que você cria para o clien-
te", analisa Wollner. O pioneiro, hoje, olha com de-
sânimo para a decadência de sua arte. "Há uma espé-
cie de vale-tudo, onde quem aparece é quem faz a
coisa mais agressiva, linda de morrer, sem função al-
guma. A decadência do design está vinculada à in-
dústria do perecível e descartável, ou seja, moda e
decoração", afirma. "Ele está desiludido com a cul-
tura empresarial e governamental brasileira, e tam-
bém com a incipiência visual do País. Mas não há
espaço para arrependimentos. O que há é a revisão
de conceitos ultrapassados e a noção de que toda for-
ma é passível de reformulação ou que todo projeto é
inacabado", comenta Stolarski. Por vezes, o criador
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olha o mundo e se decepciona com a criação.

Fonte: Indústria Brasileira, ano 4, n. 49, p. 38-42, mar. 2005.




