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RECONHECIDO POR UM TRABALHO SENSÍVEL E AUTORAL QUE JÁ

LHE RENDEU MAIS DE 40 PRÊMIOS NO BRASIL E NO EXTERIOR
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os 9 anos, o mineiro Cláudio
Antônio Gomes venceu seu pri-
meiro concurso de desenhos,
promovido pelo Detran de
Minas Gerais, com uma história

em quadrinhos sobre a semana do trânsito.
Aos 12, ganhou outro prêmio que tinha como
tema "O que você quer ser quando crescer?",
ao criar a imagem de um desenhista, no caso o
Ziraldo, ilustrador que ele já admirava. O
garoto iniciava, assim, uma trajetória de suces-
so que hoje, passados 28 anos desde a primei-
ra conquista, fica evidente pelos mais de 40
prêmios que conquistou na área de ilustração,
muitos deles internacionais. Atualmente, Cau
Gomez expõe sua arte diariamente no jornal A
Tarde, de Salvador, onde mora desde 1993.

Muito antes de ser premiado, os rabiscos já
faziam parte da vida de Gomez — o "z" surgiu
no pseudônimo após uma consulta de nume-
rologia. Desde criança lia HQs com persona-
gens de Walt Disney e Maurício de Sousa e
acompanhava, com admiração, as charges dos
irmãos Caruso. A fissura por revistas, livros,
desenhos e filmes de aventura despertaram a
imaginação e a criatividade. "Faltava espaço
para tantos papéis e a parede e armários
sofriam. Desenhava até com o dedo, marcan-
do no ar mesmo. Parecia que eu não batia bem
da cachola", brinca.

Outros sonhos profissionais povoaram sua
mente antes do desenho: fotografia e, espe-
cialmente, futebol, paixão que nutre até hoje
como torcedor fanático do Atlético Mineiro.
Aos 16 anos, quando ainda era estudante e
pintava placas no Parque das Mangabeiras, em
Belo Horizonte, conheceu um assessor de
imprensa que o encaminhou à redação do
Diário de Minas para conversar com Tião
Martins, diretor de redação, que queria mudar
o projeto editorial e gráfico do jornal.
"Tremendo como vara verde, mostrei minha
pasta com várias caricaturas e desenhos para a
Sulamita Stelian [secretária de redação], que
gostou bastante. Exatamente três dias depois
estava eu, na sala do Tião, tomando um susto
pelo convite e pela contratação imediata. Foi
uma experiência maravilhosa", conta. Entre
suas atribuições, Cau Gomez ilustrava as crô-
nicas de Roberto Drummond, revezando o
espaço com o colega Mario Vale. Ele só saiu de
lá quando o jornal fechou.



DO BRASIL A FRANÇA
A trajetória de Cau Gomez inclui passagens

pelo jornal Hoje em Dia, para onde foi logo que
saiu do Diário, e pelo Estadão, por onde passou
em duas ocasiões, em 1992, quando fazia charges
e caricaturas políticas, e em 2000, quando atuou
como free-lancer. Além disso, colaborou para a
Playboy; para o Jornal do Brasil, dividindo espaço
com Paulo Caruso; para a revista Bundas e para o
Pasquim 21, ambos a convite de Ziraldo.

Atualmente, publica seus trabalhos em Veja,
fazendo caricaturas de políticos e personalida-
des para a seção de frases, e desde 2005 na
revista francesa Courrier International, quando
recebeu um convite pessoal de Pascal Philippe,
editor de arte e fotografia da revista, depois de
uma premiação: "Ele se entusiasmou tanto com
a minha produção que me indicou para fazer o
cartaz e a curadoria do 8° Rencontres
Internactionales Du Dessin de Press [encontro
internacional de cartunistas], dedicado aos
desenhistas brasileiros". E há ainda o trabalho
diário na redação de A Tarde, onde está desde
2001 — "Era para ficar um ano somente, mas
acabei me viciando. A cachaça é boa!".
Recentemente, o ilustrador também teve seu
portfólio publicado na revista Gráfica, principal
publicação de design e ilustração do país.

Entre o dia 20 de maio e 20 de junho, Gomez
também esteve em cartaz, junto com Ruy
Santana, na exposição "Noite, Boêmia e Arte",
no bar Ali do Lado, na capital soteropolitana. "A
tentativa é desfocar o olhar no formato A4 dos
scanners da redação. É a vez dos formatos maio-
res, de trabalhar telas grandes, mexer com a
tinta livremente. Nossa idéia é, principalmente,
conspirar para os encontros nos seios da boêmia
artística de Salvador". Por isso, segundo o ilus-
trador, eram bem-vindos qualquer tipo de artis-
ta: músicos, atores, grafiteiros, DJs, capoeiristas,
dançarinos. "O importante é ter a arte por perto,
perder o medo de pisar o asfalto durante a
madrugada. É cuidar da tua teia", pondera.

Duas das principais características desse ilus-
trador mineiro-baiano são experimentação e
mistura de técnicas. Quando pinta quadros como
os da mostra "Noite, Boêmia e Arte" utiliza muita
tinta acrílica, tempera e guache. Mesmo para o
trabalho diário, em que o tempo é menor, Gomez
busca mesclar "técnicas gráficas orgânicas com a
linguagem digital, sem perder a identidade das
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informações". Para ele, tem que ter um certo
"código genético" na hora de imprimir.

A mistura de técnicas, a coloração terrosa e o
apelo artesanal dão ao seu trabalho uma sensibi-
lidade bastante autoral. "O artista tem que estar
antenado ao que se passa com o mundo, buscar
informações permanentemente. Isso para mim é
alimento para a verve. E a emoção deve ser pre-
servada como fonte considerável para interpre-
tar vários temas e enigmas do cotidiano.
Somente assim, ao meu modo de ver, as asas
abrem e você consegue transferir para o papel a
sua criação, a sua obra puramente autoral", afir-
ma. A inclinação por diversas linguagens artís-
ticas, acentuada durante o curso incompleto de
Licenciatura em Educação Artística e Belas
Artes na Universidade Estadual de Minas Gerais,
tem paralelo no seu gosto por manifestações
culturais variadas. Muitas de suas melhores
ilustrações surgiram, por exemplo, depois de
ouvir uma bela música. "Quando eu crio um
trabalho, ele surge com paixão, num turbilhão
de sentimentos que acontecem harmoniosa-
mente num caldeirão danado de som, cor, humor
e verdade". Além de música, a fala de Cau
Gomez também revela um tino para poesia.
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