
Com              detalhes                surpreendentes, gráficos           de
jogos de         fliperama         e         futurismo, Guilherme
representa a ilustração latino-americana

A Tropicália é o movimento cultural que
representa o Brasil em termos globais.
No final da década de 1960, artistas como
Caetano Veloso, Hélio Oititica e José Celso
Martinez Corrêa enriqueceram a cultura
brasileira com instalações de arte, teatro,
poesia e música.

Mesmo separado quase por
meio século da Tropicália, Guilherme
Marconi é um herdeiro natural dela.
Suas ilustrações são repletas de objetos
ultra-saturados, frutas exóticas e
brinquedos kitsch, em uma celebração
à energia brasileira.

Como autodidata, o ilustrador carioca começou a
fazer freelances com 18 anos. "Meu grande diferencial são as
cores, muito presentes no Brasil, e o jeito que eu trabalho com
elas. Cada cortem um significado especial para mim: eu as
sinto", conta. Muitas vezes a paleta de Guilherme é tão intensa
que captura totalmente a atenção do observador para a arte. O
rótulo cítrico que o artista criou para a Absolut deveria ter uma
advertência quanto a isso.

A força do trabalho do ilustrador vem da
complexidade. Centenas de elementos tão variados e, mesmo
assim, com formatos e cores de alguma forma relacionadas
umas com as outras, fazem o cérebro entrarem curto-circuito.
É como entrar em uma sala repleta de gêmeos idênticos.

Ao longo de sua curta carreira, Guilherme agrupou
bocas gargalhando, peixes tropicais e
máscaras mexicanas de luta. Um
desenho feito para a empresa de
telefonia Vodafone, cheio de latas e
caixas de comida para viagem, mostra
que esse estilo também pode funcionar
fora do Brasil.

Mesmo tão dedicado à
ilustração, Guilherme recentemente
mergulhou em novos campos, mais
especificamente, no motion graphics.
E seu primeiro trabalho na área foi para
ninguém menos que a MTV. Contudo, não
é preciso animar as ilustrações de
Guilherme para que elas tenham
movimento. A capa desta edição da
ComputerArts é um exemplo de arte 2D
animada. É praticamente intuitivo
imaginar a mulher feita de balões de ar
quente assoprando os padrões.

Com uma paleta tão rica,
iluminada e intensa, parece certo que o
futuro desse ilustrador será brilhante.
Pelo menos ele começou bem.
www.marconi.nu
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