


Há os que dão preferência aos grandes.
Maurício Planei, ilustrador carioca
formado na Escuela Nacional de Bellas
Artes, no Uruguai, é um exemplo.
"Inspiro-me em arte clássica pela
qualidade e diversidade dos artistas. Pena
que é muito difícil citar todos os grandes
mestres", lamenta.

A maioria dos trabalhos de Maurício
consiste na colagem (ou collage, como é
chamada a vertente artística). "No Brasil
temos grandes artistas que utilizam esta
técnica. Tide Hellmeister é de quem eu
gosto mais. O que mais me atrai é a
possibilidade da recriação visual",
justifica o artista.

Muitos consideram a própria natureza
da arte uma forma direta de inspiração,
como o inglês Matt Latchford, cartunista
e animador formado em Ilustração e
Animação pela Universidade de
Kingston. Ele já fez trabalhos para
Honda, Hasbro e Ninja Tune.

"Vi a mostra de Arthur Rackham no
Dulwich Picture Gallery e, no mesmo dia,
visitei uma exibição asteca na Royal

Academy", conta. "Algumas exibições
são de curta duração, o que me obriga a
visitá-las logo e me surpreender enquanto
ainda tenho chance com [artistas como]
Velásquez, Toulouse-Lautrec e Monet."

O cartunista tem predileção por
máscaras e fantoches africanos e
asiáticos. "Também sou atraído por
cultura e arte antiga japonesas; já fiquei
horas olhando para uma armadura e uma
espada de samurai. Como também sou
designer de personagens, curto também
os netsukes [pequenas esculturas
japonesas]. Tudo isso encontro no
Victoria and Albert e no British
Museum."

O VALOR DAS REGRAS
Não é só do estímulo emocional que uma
obra de arte provoca que se extrai
inspiração. Muitos
artistas
contemporâneos
consideram a arte
como precursora da
câmera fotográfica -



um modo de gravar em vez de expressar
uma idéia. Mesmo considerada em
termos de aspectos técnicos, a arte
clássica é rica fonte de inspiração. E
originou muitas das principais regras
artísticas acadêmicas.

Mesmo com um trabalho baseado em
animação e ilustrações gráficas,
Latchford concorda que há regras e
sistemas que precisam ser conhecidos -
mesmo que eles representem apenas
um conjunto de convenções para ser
experimentadas e, eventualmente,
até desobedecidas.

"Considero-me um chato. De vez em
quando, encontro muitos conceitos de
proporção desatualizados, sem
espontaneidade. Possuo algumas técnicas
e regras em minha cabeça que gosto e
admito usar, como o conceito de espaço
negativo. Se você conhece bem conceitos,
regras e tradições, pode se divertir muito
brincando com eles."

Deixando regras e convenções de lado,
muitos artistas contemporâneos buscam
inspiração não somente nas formas da
pintura, mas também no valor artístico de
uma-obra. Lembre-se, 'as telas- ds?~*»r~
Botticelli foram feitas à mão, porém,
trabalhos feitos hoje só precisairAser
rasterizados e impressos em qualquer
coisa que tenha tamanho similar.

"Definitivamente há influência do
período Pré-Rafaelita e de Art Nouveau
em meu trabalho", confessa a ilustradora
e artista digital Chellie Carroll. "Quando
quero inspiração, tendo a olhar para
trabalhos antigos, não porque é arte
clássica, mas porque há detalhes que você
normalmente não encontra em trabalhos
contemporâneos."

INFLUÊNCIA ARTÍSTICA
"Do mesmo modo que mecenas
financiavam artistas renascentistas, um
cliente já me pediu para pintar sua
empresa e ele próprio de um modo
atraente", lembra Latchford, que
certamente acredita que há uma linha
tênue entre arte clássica e 'borrões' de
arte contemporânea.

"Pense em Art Nouveau e na Bauhaus.
Eram práticos e úteis, e até hoje
influenciam ilustração, design gráfico e
animação. No reverso disso, [o grafiteiro
britânico] Banksy revolucionou o mundo
da arte, assim como fizeram artistas pop
40 anos atrás. A maioria de artistas e
designers que conheço possui um livro de
Banksy em suas cabeceiras!"

No Brasil há cerca de 3 mil museus e
galerias de arte que podem ser visitadas
gratuitamente ou por meio do pagamento
de uma pequena taxa de entrada. Muitos

guardam em seus acervos obras
importantes, como o Museu de Arte de
São Paulo Assis Chateaubriand, o Masp,
que reúne obras da escola italiana, como
Rafael, Andréa Mantegna, Botticceli e
Bellini; de pintores flamengos como
Rembrandt, Frans Hals, Cranach ou
Memling, ou ainda dos espanhóis
Velásquez, Picasso e Goya, além de
Renoir, Monet e Degas, entre muitos
outros. É riquíssima fonte de pesquisa e
inspiração - mesmo com o aparente
descaso revelado pelo recente roubo das
obras "Retrato de Suzanne Bloch", de
Picasso, e "O Lavrador de Café", de
Portinari, felizmente já recuperadas.
Vale'"a>isjta.
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