
N
ovembro passado convidei Hans Donner a Recife

para o Pernambuco Design. Conheci o homem

"emoção". Assim defini Donner. Sua emoção

contagia a todos. Transborda felicidade pelo casamento

com Valéria Valenssa, pelos dois filhos, João Henrique e

José Gabriel, pelo país que escolheu (Brasil), pela Globo e

pelo carinho que recebe por onde passa.

Em Recife, realizei esta entrevista, na qual o designer

fala dos seus tempos áureos na TV Globo, guando não tinha

limitações financeiras para desenvolver suas idéias e a com-

putação gráfica era novíssima e surpreendia as pessoas. Ele

fala também da realidade de hoje, em que a computação

gráfica se banalizou e não há mais tanto dinheiro para

desenvolver os trabalhos. Ensina como ser um designer de

sucesso e conta como criou a Valéria virtual e a abertura das

Olimpíadas de 2004, um dos trabalhos que considera mais

importantes em sua carreira.

DG - Há pessoas insinuam que Hans Donner está

em uma fase menos criativa...

Hans Donner - Quem faz sucesso desperto inveja e

passa a receber críticas. Dizer que Hans Donner não tem

mais aquela jovialidade e criatividade, que está decadente,

é inveja. Eu tive uma experiência muito criativa. Por um lado,

sou uma pessoa bem-sucedida em realização profissional,

tenho um emprego que qualquer designer gostaria. Lá

fora todos reconhecem meu trabalho. Foi publicada uma

reportagem na Fiança que dizia: "Hans Donner: o designer

de TV que todos invejam no mundo inteiro". Então eu não

poso estar decadente. Os meus trabalhos mais glamourosos

pertencem a uma época em que vivia liberdade financeira

que jamais nenhum outro designa viveu. O pessoal que faz

cinema hoje faz coisas que eu fazia nos anos oitenta porque

tinha uma pessoa (diretor) que pelo menos duas vezes por

ano me chamava e dizia: "Hans, gaste quanto for preciso, eu

quero o melhor do mundo". Isso coincidia com um momento





em que o mundo não conhecia ainda os efeitos mirabolantes

que os computadores e que eu usava para tomar meus so-

nhos realidade. Imagine a abertura do Fantástico, em 1983,

quando os telespectadores podiam ver efeitos em que cones e

pirâmide eram cortados em fatias que se transformavam em

palco para as pessoas dançarem. Foi um trabalho que assus-

tou designers do mundo inteiro. Em Dallas, no Texas (EUA),

três mi pessoas, inclusive designers de televisão de todos os

canais dos Estados Unidos, levantaram e me aplaudiram,

depois de uma apresentação minha. Todos se perguntavam

como um designer de um país tão distante e desconhecido

poderia fazer um trabalho tão sofisticado. São 30 anos de

sangue, dedicação, amor e prazer na minha convivência com

o design para TV. E as pessoas que dizem: "Aquela vinheta

do Hans Donner não está boa", nem percebem que hoje faço

milagres com os poucos recursos que tenho para realizar mi-

nhas idéias. Hoje eu sou muito mais genial do que na época

em que eu acordava com idéias malucas e não tinha limites

financeiros. Eu sonhava e as coisas aconteciam. Hoje nin-

guém vai chegar para um designer qualquer sentado em seu

escritório em São Paulo ou em Recife e dizer para ele: "Você

está piorando, hein?", mas para mim as pessoas dizem, por

causa da minha visibilidade. Mas nem todos criticam. Muitas

pessoas me chamam de mago, acham que tenho uma vari-

nha mágica. Eu não me sinto mago, nem faço mágicas, mas

sei qual é o som do bastão mágico: é plim, plim.

DG - A questão financeira é limitante?

Hans Donner - A questão financeira não é primária,

mas freia no momento da criação. Isso não significa que eu

tenha piorado, significa que eu tenho que me superar para

continuar surpreendendo as pessoas.

DG - Tempos glamourosos nunca mais?

Hans Donner - Eu não sei o que vai acontecer amanhã,

não diria jamais, mas o momento mágico em que tinha

acesso aos efeitos mais mirabolantes não vai voltar. Tudo

na vida é ciclo. O relógio Time Dimension é um ciclo, nada

permanece sempre, e você tem que se adaptar às mudanças

e ter jogo de cintura para ser feliz em todos os momentos.





milhão de dólares para fazer um trabalho. Eu transformei

minha mulher em um modelo fantástico porque encontrei

os pessoas certas. Aprendi a usar a computação gráfica

com o Flávio Mac, da Seagullsfly, um dos maiores gênios da

computação gráfica, que me ajudou a fazer a Valéria virtual.

Quando eu tive a idéia de transformar a Valéria em modelo

Virtual, pulei da cama e fui ajoelhar no terraço da minha casa

(no Rio), olhando para o Cristo Redentor, para agradecer por

ter tido aquela idéia. Eu poderia continuar fazendo a Valéria

alegrar as pessoas no Carnaval. Junto com o Flávio Mac

descobri os efeitos que permitiriam explodir o corpo metálico

da Valéria e transformá-lo na pele e na perfeição, como se

fosse a Valéria real. Posteriormente, eu viria a aproveitar a

mesma técnica na vinheta das Olimpíadas de 2004, mas

com o corpo de um homem explodindo em uma galáxia

para depois se transformar em um discóbolo. Para mim esse

foi o meu trabalho mais grandioso. Naquele momento em

que vi a Valéria explodir, eu falei para o Flávio Mac:- Guarde

isso. Usei o conceito para a vinheta das Olimpíadas 2004.

Peguei o corpo de um homem, já que, por questões legais,

não poderia usar os anéis das Olimpíadas, e o explodi em es-

trelas a bilhões de anos luz do telespectador, para mostrar a

distância maior do nosso universo. As estrelas serviram para

voar pelo universo e, de uma hora para outra, usei o efeito

criado pelo Flávio Mac e transformei as estrelas de todas as

galáxias na forma de um discóbolo que formava os anéis e

rapidamente desaparecia.

DG - A computação gráfica precisa buscar outras

linguagens?

Hans Donner - Há uma tendência de ir para as coisas

simples. A computação gráfica é maravilhosa, mas é uma

faca de dois gumes, porque faz um estrago descomunal em

função da grande quantidade de gente que senta à frente

de um computador que tem a possibilidade de fazer coisas

maravilhosas, mas não tem a menor condição estética de

concepção de design. Isso vulgarizou a computação gráfi-

ca. Chegamos a um momento em que a tecnologia ficou

acessível a quase todos e está sendo usada sem estética, sem

critério. Além disso, tudo tem o seu momento e o momento
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hoje é de superinformação, superdinâmico. As pessoas que-

rem coisas diferentes, mas não se preocupam em fazer coisas

bonitas. Eu nunca entrei em modismo e, essa é a razão pela

qual a minha assinatura continua a mesma. Minha autenti-

cidade, maneira de trabalhar com formas, cores e pigmentos,

tudo que eu consegui desenvolver no meu emprego (TV Glo-

bo), aqui no Brasil, permanece. Continuo fiel às origens.

DG - Como imagina o futuro do design para TV?

Hans Donner - Sou absolutamente ligado ao presente,

ao momento. Não sei ficai fazendo previsões, mas meu

trabalho pode transcender o tempo. O Time Dimension que

você vê hoje caberia bem no pulso de um personagem em

um filme de 2800, de uma pessoa vivendo em um mundo

diferente. Eu nunca previ isso que está acontecendo, mas

sempre tive anjos da guarda que me guiaram e me levaram

a conhecer as melhores máquinas e os melhores talentos.

DG - Fale sobre o Time Dimension.

Hans Donner - Espero que com a maioridade -trabalho

no projeto há 18 anos-, meu relógio continue me dando

alegrias. O prazer de tê-lo criado eu vivi -e as dificuldades

para viabilizar o projeto também. É um desafio encarar a

indústria que não quer mudar os conceitos de seus relógios.

Apesar disso, vivi momentos incríveis quando fiz a marca e o

relógio dos 500 anos do Brasil.

DG - Há indústria interessada em seu relógio?

Hans Donner - Vivi um tempo no caminho errado no

real e no visual. No real, enquanto não existia tecnologia

e eu percorria a estrada tentando encontrar alguém que

fabricasse o relógio físico com todos os seus mecanismos.

Só agora, 18 anos depois, percebi que na realidade sou um

homem de mídia, de televisão e, que meu tempo não tem

nada a ver com as engrenagens que marcaram o tempo até

hoje. O tempo mudou e hoje posso entregar um cartãozinho

com um endereço da Internet (www.timedimension.net)

para que qualquer pessoa possa fazer o download do Time

Dimension virtual e tê-lo na tela do seu computador. Precisei

esperar pela tecnologia digital e pela Internet para poder dis-

tribuir democraticamente meu relógio. Essa é a chave da tec-

nologia, que permite dar meu relógio de presente a milhares

de pessoas e educá-las sobre esse novo conceito de medir o

tempo. Qualquer mudança radical consiste em uma quebra

de paradigma, que exige uma ferramenta para popularizar

essa inovação e educar as pessoas para aceitar a mudança.

Meu relógio físico custa US$ 3 mil (poucos modelos foram fa-

bricados) e poucas pessoas poderiam ou estariam dispostas

apagar para tê-lo, enquanto a versão virtual está disponível

na Internet para todo mundo, gratuitamente. Com isso eu

ganho um vôo livre para dentro dos olhos e dos corações das

pessoas, que vão perceber que eu coloquei beleza e inovação

na forma de medir o tempo.

Anúncio

Fonte: Design Gráfico, ano 10, n. 86, p. 12-17, 2005.




