
Sanna Annukka ainda não havia
terminado sua graduação no curso de
ilustração na Universidade de Brighton,
na Inglaterra, quando seu trabalho
extremamente colorido e iconográfico
chamou a atenção dos integrantes da
banda Keane. Chamada para criar a arte
do segundo álbum da banda, Under the
Iron Sea, não parou mais de emplacar
trabalhos. E agradou tanto que acabou
assinando com o estúdio de design Big
Active, famoso pelos trabalhos na área
fonográfica e responsável pela
produção do álbum do Keane.

A artista de 24 anos nasceu em
Brighton, mas graças à sua ascendência
finlandesa, passou sua infância entre os
dois países. "Todos os anos visitava
minha mãe em Paltaniemi, uma
cidadezinha próxima ao Círculo Polar
Ártico", conta. Graças a essas viagens
constantes, desenvolveu grande paixão
pelo folclore finlandês. "Uma das
minhas maiores influências são as
canções épicas conhecidas como
Kalevala. São quase mágicas", revela.

Recentemente, voltou à Finlândia,
sem esquecer seu inseparável caderno
de desenho, e explorou bosques e



florestas na região onde passava as
férias quando criança. "Desenhei
cada flor e folha diferentes que
encontrei. Minha família tem

"Faço esboços desenhando, com tinta, muitos padrões em
folhas de papel separadas. Depois, escaneio cada um deles
em camadas distintas. Cada cor fica separada, como na
serigrafia. É o meu jeito favorito de trabalhar."

aquelas casinhas de madeira
adoráveis, era como viver em um
conto popular, poder andar sem
destino por lá foi maravilhoso
porque reavivou minhas memórias
de infância. Decidi, então, que esse
universo tinha de ser incorporado ao
meu trabalho".

Estilo próprio
Annukka terminou sua graduação
em Brighton em 2005. Durante o
curso, desenvolveu uma paixão pela
técnica da serigrafia. Tanto que usa

Foi justamente uma das impressões
de uma série que chamou de Maiden,
que reúne personagens folclóricos, que
chamou a a atenção do Keane, e que a
levou ao trabalho de arte para o
segundo álbum da banda (veja o quadro
nesta página). O projeto teve a direção
de arte feita por Richard Andrews, da
Big Active, que imediatamente assinou
com a artista.

Mesmo depois de ficar em evidência
com o trabalho para o Keane, Annukka
ainda pensa nela mesma como uma
artista romântica e procura não falar »

o mesmo processo de criação até
quando trabalha com ferramentas como
o Photoshop ou o Illustrator, com cada
cor numa camada diferente.



» muito de trabalhos comerciais.
Ela também não faz apologia ao seu
olhar diferenciado. "Trabalhei duro
para criar o meu estilo", afirma.
"Não tenho um milhão de estilos
diferentes para adicionar a projetos
comerciais, e espero que fiquem
felizes com isso."

De fato, o que Annukka menos
quer fazer é deixar de lado sua
maneira tão particular de criar.
"Muita gente diz que adora o meu
trabalho, mas me pede para fazer
criar alguma coisa de uma maneira
diferente. Não quero fazer isso, sou
bem seletiva com os trabalhos que
escolho. Não ilustrarei nada, a não
ser que tenha a ver com meus outros
trabalhos," decreta.

Claro, muitos artistas novos
tentaram traçar o mesmo caminho
até descobrirem que é quase
inevitável render-se à filosofia
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"adapte-se e sobreviva". Mesmo assim,
Annukka acredita que seu modo de
trabalhar pode ser sustentado a longo
prazo. "Preciso ter certa liberdade durante
os trabalhos, e não ter que mudar o meu
jeito de criar para conseguir trabalho", diz
Annukka.

No entanto, isso não quer dizer que a
artista é inflexível. Ela mesma reconhece
que outras opiniões podem ser de grande
valia. "Isso me ensina como incluir novos

me chamarão para milhares de trabalhos e
que gostarão de tudo o que eu fizer."

Um exemplo disso foi um grande
projeto de design de produto criado para
um produtor de leite, e que foi jogado no
lixo pelo contratante. "Meses de trabalho
árduo com a agência de anúncios com a
qual estava trabalhando foram pelo ralo,"
conta, garantindo não ter mágoas.

Quando perguntada sobre como lida
com a pressão, revela que não fica à

ficar sempre no computador. Senão sinto
minha minha ficar anestesiada."

Como toda artista em início de carreira,
Annuka ainda pensa em sua arte como
objeto de colecionadores. "Fui contatada
pela IKEA, uma empresa de origem sueca
que produz em grandes quantidades
objetos de design para decoração, e
pensei, de jeito nenhum!"

O futuro
O primeiro projeto pessoal de Annukka é
uma série de 15 telas impressas baseadas
nas músicas e poesias do épico finlandês
Kalevala. Enquanto isso, colabora com o
designer de jóias Giles Reeve. "É uma
coleção que inclui meus personagens
folclóricos numa combinação de vários
metais." Annukka também pensa em fazer
três telas de edição limitada, uma espécie
de continuação do trabalho do Keane, à
venda na parte de impressões da Big
Active, Product of God.

Além disso, um livro infantil de
ilustrações também está nos planos.
"Quero que agrade adultos e crianças",
sonha. Algo mais? "Tenho mais um bilhão
de idéias, que vão durar até os meus
oitenta anos."
URL www.sanna-annukka.com

temas e me adaptar a idéias diferentes.
Para uma pessoa como eu, que
praticamente vive dentro de uma bolha, é
melhor ainda."

Annukka revela que não possui um
grande número de clientes fixos ainda, e
acredita que o sucesso será conquistado
depois que obtiver credibilidade na área.
Nem todos os seus projetos progrediram
da maneira astronômica como o trabalho
para o Keane. "Claro que nada dura para
sempre; esse sucesso não quer dizer que

"Ainda quero que meu trabalho seja objeto de colecionadores.
Fui contatada pela IKEA, uma empresa que massifica objetos
de design para decoração, e pensei: de jeito nenhum!"

vontade. "Sou muito crítica sobre minha
arte, e posso passar bastante tempo
pensando em como melhorar certas coisas.
Tenho que me lembrar de desencanar um
pouco e não me sentir como se tivesse
criando uma obra-prima a cada novo
trabalho, mas a pressa me angustia."

Essas considerações, porém, parcem
menos importantes quando Annukka fala
de seus projetos pessoais. E o plano é
montar um estúdio de serigrafia. "Preciso
fazer minhas próprias coisinhas em vez de
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