


ua pro-

f i s são

começou na esco-

la, não de ilustração,
f

mas na escola regular,

em que todo mundo

estuda português, ma-

temática, geografia etc.
V

Para não dormir durante as

aulas, ele desenhava os rostos

das pessoas. A partir dessas criações

furtivas, galgou uma profissão. Foi assim

que o ilustrador Valentim Keppk, 46 anos, que

se define como autodidata, deu seus primeiros passos

no mundo da ilustração.

-Os desenhos feitos em sala e o suces-

so obtido tem eles o encorajaram a investir na carreira

de ilustrador e ir à luta em busca de conhecimentos. Rea-

lizou muitas pesquisas em livros, estudou ilustrações publica-

das em revistas nacionais e estrangeiras e, quando já atuava

como profissional, foi buscar a técnica em um curso de ilustra-

ção na Escola Panamericana de Artes, de São Paulo.



Além de aprender as técnicas da ilustração, a escola de artes lhe permitiu e trocar idéias com outros profissio-

nais aponto de realizar um sonho: ver como era feita uma ilustração acadêmica, acompanhando o passo a passo da

criação. "Só realizei esse sonho alguns anos depois de ter me tornado profissional. Visitei o J. L. Benício, que me

acolheu muito bem, e assim pude ver meu mestre trabalhando."

No começo da carreira de ilustrador gostava muito de estórias em quadrinhos e até do cheiro da impres-

são fresca no papel, queria fa-

exclusivamente para a área

flores, entre outros elemen-

Durante um momento

suas atividades fazendo

catálogos e fotografia,

o mercado melhorou e

zer igual. Depois seguiu outros caminhos e hoje trabalha quase

promocional desenhando personagens, animais, frutas,

tos, para folhetos, embalagens e peças publicitárias.

de crise no mercado de ilustrações diversificou

revistas, anúncios, logotipos, embalagens,

além de impressão digital, mas depois

ele voltou às origens.

"O mercado de ilustra-

ção está melhorando por

causa da economia

aquecida, os clientes

voltaram a buscar

imagens de qua-

lidade, investindo"'

na ilustração. Na

época de cri-





Text Box
Fonte: Design Gráfico, a. 13, n. 97, p. 38-43, 2008.




