




Criaturas místicas e
perspectivas ingênuas
de um jovem artista

Os desenhos, pinturas e rascunhos de
Micah Lidberg são cheios de
personagens e cenários surreais. Em
suas criações, batalhas travadas entre
dinossauros e nuvens, cavaleiros e
cowboys e deusas gigantes são
esculpidas em pedra.

Um dos desenhos mais pirados
de Micah consiste em um monte de toys
parecidos com uma mistura de girafa,
sereia e lula jogados no chão. Um dos
personagens tem uma corrente de
círculos saindo em forma de cubos peta
orelha. Outras pinturas do artista
mostram pássaros comendo vermes
vindos do céu.

Nascido nos Estados Unidos,
Micah Lidberg rumou até Brighton, na
Inglaterra, para estudar ilustração. Suas

referências envolvem o mundo animal e o científico. Micah tem
uma relação muito saudável com os elementos que o cercam,
desde os cantos dos passarinhos até a influência de sua infância
norte-americana. Um bom exemplo disso é o projeto Submarine,
criado para amigos, em que cada composição exalta qualidades
particulares. Em uma das imagens, o Capitão América balança a
bandeira dos EUA enquanto um foguete da NASA decola no
plano de fundo. Em outra, um robô gigante em estilo Futurama
esbraveja contra um pote de sorvete Hãagen-Dazs. Cada uma
dessas ilustrações é uma carta de amor visual aos EUA.

A honestidade autobiográfica das mãos de Micah é
surpreendente e encantadora. Seu website mostra com orgulho
desenhos feitos durante a infância, assim como outra carta de
amor, dessa vez escrita para sua mãe. Muitos ilustradores teriam
vergonha de trazer a público coisas tão cruas, e essa nudez
acaba depondo a favor do artista.

Entre seus clientes mais memoráveis estão as
revistas Beaultiful/Decay e Crafty, além da Associação de
Ilustradores dos Estados Unidos. O portfólio de Micah ainda não
terminou de ser construído, mas uma versão mais light pode ser
conferida em seu site.

A vitalidade inovadora de Micah Lidberg é uma grande
promessa para o futuro, já que o que os clientes comerciais mais
querem é algo diferente de tudo. "Quero que meu trabalho
agrade a curiosos e esperançosos", conta. Certamente muitos
clientes ainda ficarão curiosos para saber até onde vai a mente
desse artista de 23 anos.
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