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"Quero fazer coisas
cada vez maiores e
melhores. Não
quero ser conhecido
pelo que já fiz."Luke
0'Neill conversou
com o visionário
da ilustração
Jasper Goodall

CA: Você trabalha como ilustrador
profissional há muitos anos, mas o
seu trabalho ganhou destaque
principalmente durante a época em
que estava na revista The Face.
Como foi trabalhar sob a direção de
Graham Rounthwaite?
JG: Ele foi um dos melhores diretores de
arte com os quais trabalhei - entende
muito de ilustração, muito mesmo.
Graham me influenciou, me fez perceber
que a ilustração pode ser uma mídia
bacana, que poderia obter o nível de
respeito que as pessoas tinham pelos
fotógrafos na época. O modo com que a
The Foce era escrita me influenciou
muito também. Ela falava de tendências
sem tentar fazer análises profundas.
Quando me dava um trabalho, Graham
apenas falava 'essa matéria fala de
piratas, então faça uma coisa bem
bacana com piratas'.

CA: Asua última exposição solo,
Pôster Girls, é bem diferente do que as
pessoas estão acostu madas a ver com
a sua assinatura. Conte-nos um pouco
sobre essa mudança de estilo.
JG: Acho que ela começou enquanto
desenhava uma linha de trajes de banho.
O orçamento era baixíssimo e eu
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Acho bacana a
aparência que um corpo
feminino, ou qualquer corpo,
ganha quando envolto em látex

-> precisava fazer uma sessão de fotos de
uma das coleções. Comprei uma câmera
razoável e decidi fotografar eu mesmo. Foi
aí que nasceu o meu interesse pela
fotografia. Foi a primeira vez que fiz algo
profissional - com iluminação e tudo mais
-, e funcionou. Isso fez com que me
interessasse cada vez mais pelo assunto.
Aí quis dar um jeito de inserir a fotografia
no meu trabalho.

Passei a fotografar coisas e
aperfeiçoei minhas habilidades de
retoque. Sempre gostei do trabalho do
pintor AllenJones. principalmente da sua
participação no calendário da Pirellí
[ocorrida em 1973]. Fiquei muito inspirado
pela diferença entre realidade e fantasia.
Também me interessei muito por texturas
- toda essa coisa do fetiche pelo látex e
tal. Não que eu tenha fetiche por látex,
mas acho bacana a aparência que um
corpo feminino, ou qualquer corpo, ganha
quando envolto em látex... Ele deixa tudo
superreal Então quis colocar essa
sensação no trabalho, mesmo que ele não
fosse composto por uma pessoa real
vestida de látex.

CA: Você sempre falou muito sobre
plágio, principalmente quando ele é
cometido com as suas ilustrações. Como
isso afeta o seu modo de trabalhar?
JG: Descobri coisas interessantes sobre
isso quando fui escolhido para realizar
um projeto com a banda Muse [grupo
britânico de rock alternativo]. Foi nesse
projeto que comecei a trabalhar com
fumaça, o que me deu grande visibilidade.
Muitos estudantes e designers - mas
principalmente estudantes - ainda me
perguntam corno eu construí aquele
efeito. Acho que eles pensam que usei
algum programa de renderizaçào 3D que
cria c efeito automaticamente com o
toque de um botão.

Espero que eles perguntem isso
porque estão interessados em fazer
trabalhos como esse. Quando as pessoas
me mandam e-mails sobre isso, procuro
ser muito breve e dizer que é a fotografia
de uma fumaça com retoques de
Photoshop, desenhos e pronto. Isso

CA: Você acha que a preferência atual
do mercado publicitário pela ilustração
veio para ficar?
JG: Alguém disse para mim que os
ilustradores sempre se saem bem de
recessões - ela pode nos ajudar se as
agências quiserem gastar menos. Grandes
sessões de fotos custam caminhões de
dinheiro, então é mais barato fazer
ilustrações. Gosto de pensar nessa idéia.

Entretanto, sei que nosso
mundo efeito de ciclos. Nunca vi nada
durar para sempre. Posso estar errado e
algumas pessoas podem até se ofender
com a minha opinião, mas às vezes fico
cansado de ver ilustrações ruins inseridas
em alguns Livros. A cada semana há uma
ilustração disso, outra daquilo, ou
ilustração de moda, ilustração
fonográfica... Acho que isso supersatura
o mercado e cansa as pessoas.

CA: Em termos de influências, quais
artistas, contemporâneos ou não,
você admira?
JG: Um dos meus artistas favoritos do
momento ê um cara chamado Richard
Colernan. Acho que ele é de São Francisco
ou Los Angeles, nos EUA. O trabalho dele
está muito à frente do que eu faço - me
inspira, mas não influencia.Também gosto
dos padrões de Kustaa Saksi, ilustrador
finlandês. Já Mat Maitland, que também é
inglês, me influencia até certo ponto.

CA: Você dá aulas de ilustração na
Universidade de Brighton, na Inglaterra.
De que forma trabalhar no
desenvolvimento de jovens criativos
influencia no seu trabalho?
JG:É uma via de mãe'-dupla.Você ajuda os
estudantes a terem idéias, eles fazem
descobertas interessantes e acabam
ajudando você também. Acho que é
preciso ser muito cuidadoso como artista,
porque às vezes alguém tem urna idéia e
imediatamente pensa no dinheiro que
ganharia com ela. Isso é totalmente contra
a minha ética e parecida corri a história ->
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do plagio que contei ha pouco. Ma
entendo como isso pode se - tentador para
algumas pessoas,ja que vejo acontecer

CA: Você faz uma distinção clara entre
trabalhos comerciais e pessoais. Por
qual motivo?
JG: Porque o trabalho que crio por prazer
não é comercial. É simples assim. A não
ser para campanhas provocativas do
mercado fonográfico, meus trabalhos
pessoais não venderiam nada. E quando
eu ganho dinheiro, é porque fiz
publicidade,e publicidade não pode
ofender ninguém e alcançar o máximo de

pessoas possível, diferente de minhás
ilustrações pessoais. É por isso que
não coloco trabalhos comerciais no
meu site, e sim no site da agência.

Qual foi o melhor momento da sua
carreira até agora?
JG: Na verdade não acho que ele
aconteceu ainda. Quero fazer coisas cada
vez maiores e melhores. Não quero ser
conhecido pelo que já fiz.
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