


A chegada de Autumn Whitehurst
no mundo da ilustração deu um
tempero especial ao mercado da
moda e da publicidade. A
combinação de linhas vetoriais e
texturas delicadas resultou em um
tipo de perfeição digital que vai além
de qualquer tendência. Em 2002,
Autumn escolheu a ilustração como
profissão para toda a vida. Nesses
sete anos, ela desenvolveu o seu
estilo criando imagens mais simples,
claras e belas.

Computer Arts: Conte-nos o que a fez
enveredar pelo caminho da ilustração.
Autumn Whitehurst: Me formei com a
intenção de me tornar pintora. Porém,
na época estava muito focada em
pagar minhas contas, principalmente
o financiamento estudantil. Então
trabalhei por diversos anos como
garçonete, maquiadora, pintora
cenográfica e até em gráficas.

Comecei a notar que algo
estava acontecendo no mundo da
ilustração, área da qual eu queria
participar, principalmente se estivesse
relacionada à moda. Um belo dia li
uma reportagem na Vogue britânica
que foi uma divisora de águas. Fui
encontrar com meu namorado em um
restaurante com a revista debaixo do
braço e ele sugeriu que eu tentasse
algo na área. Construí um site e os
trabalhos começaram a aparecer.

CA: Como você descreveria o
seu estilo no início de carreira?
AW: Meus primeiros trabalhos eram
muito vetoriais. O projeto que mudou
tudo foi o que fiz para a Ecko Red. Eles
pediram que eu reinterpretasse a foto
de uma modelo que estava coberta
por um tipo de suor oleoso, brilhante.
Me surpreendi com a textura da pele
dela na foto. Foi a primeira ilustração
que fiz a partir da interpretação de
uma fotografia. Gostei do contraste
entre a pele da modelo e o preto da

roupa.Tentei repetir esse mesmo
tipo de contraste em quase todos
os trabalhos posteriores a esse.

CA: Qual é a sua relação com a cor
na ilustração?
AW: Adoro cores. Amo as
possibilidades infinitas que são
criadas por meio da justaposição de
matizes - ocorre um diálogo entre
elas, que vai dos gritos aos murmúrios.
Sou fã de paletas monocromáticas
com muito contraste.

CA: Como ocorreu a mudança de
estilo de suas ilustrações?
AW: Estava começando a receber
trabalhos nas quais o cliente queria
que eu fizesse coisas mais complexas.
Percebi que algumas etapas das
minhas ilustrações eram
desnecessárias. Comecei a enxergar
áreas das imagens que ficariam muito
mais interessantes com menos
informação visual. Quis introduzir
mais qualidade e ter mais liberdade.

CA: Você simplificou o seu trabalho
em uma época de peças
extremamente detalhadas e
decorativas. O que você pensa sobre
esse tipo de ilustração?
AW: Invejo esses ilustradores. Não
consigo introduzir muitos detalhes em
uma ilustração porque fico maluca
com as opções que tenho. Para mim é
mais fácil concentrar meus esforços
em um espaço vazio. Acredito que
esse estilo mais decorativo de
ilustração seja popular porque traduz
com sucesso o caos da cultura jovem.

CA: Seu novo estilo alterou a sua lista
de clientes?
AW: Não mudou o tipo de cliente que
gosta do meu trabalho, o que me
surpreendeu. Tentar desenvolver o
meu estilo enquanto estou
trabalhando foi um tremendo desafio.
Não quero confundir meus clientes,
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mas também não quero ficar
estagnada. Sempre pergunto a eles
qual estilo preferem. Se o projeto é
relacionado à moda, sempre acabam
escolhendo o mais simples.

Recentemente tenho
recebido muitos pedidos para fazer
retratos de músicos. O alto nível de
detalhes desse tipo de trabalho me
leva a fazer peças mais sofisticadas. A
base de clientes é a mesma, mas diria
que tenho mais flexibilidade agora.

CA: Quem inspira você?
AW: Adoro os desenhos de George
Grosz - sempre gostei e sempre vou
gostar dele. Já era fã de Richard Gray
antes de pensar em ser ilustradora.
Minha mais recente inspiração é Le
Corbusier. É o primeiro arquiteto que
me inspira, então não tenho muita
certeza sobre o que fazer com esse
tipo de inspiração. Nunca imaginaria
que poderia ter um afeto tão profundo
por concreto.

CA: Há algum artista com o qual você
gostaria de colaborar, uma
reportagem que gostaria de ilustrar
ou um cliente dos sonhos?
AW: Nunca considerei fazer uma
colaboração, mas gostaria de
trabalhar com um designer porque
não tenho habilidades de designer
- ou seja lá como se chama isso.
Imagino que trabalhar com um me
ensinaria a olhar para o que faço com
outros olhos. Infelizmente não estou
familiarizada com designers, então
não tenho nenhum nome em mente.

Um job ideal seria para uma
marca como a [grife francesa] Lanvin.
A estética de Alber Elbaz [estilista da
marca] é incomum.Também ficaria
feliz em libertar a criança que há
dentro de mim e criar alguns toys de
vinil - mas essa não é uma faceta que
quero tornar pública ainda.

CA: Dizem que dentro de todo
designer há um ilustrador querendo
sair. E que dentro de cada ilustrador
há um artista querendo espaço. Ao

trabalhar com arte comercial, como
manter a integridade artística?
AW: Acredito que a integridade
artística seja muito importante, já que
as decisões criativas são todas
minhas. Mas a parte de mim que
invisto em meus trabalhos comerciais
e pessoais vêm de lugares diferentes.
Nos comerciais, uso minhas próprias
habilidades para responder a
pergunta de outra pessoa, e não
minha. Nos pessoais uso as mesmas
habilidades, mas a abordagem é
diferente. A liberdade criativa, no
contexto comercial, não me permite
soltar a minha voz pessoal, mas fazer
escolhas conscientes que irão se
misturar ao briefing.

CA: O que você faz quando tem um
branco criativo?
AW:Tento fingir que não tenho um
trabalho para finalizar, já que costumo
ter as melhores idéias quando viajo na
maionese. Se não funcionar, acesso
um arquivo de imagens inspiradores,
tomo vinho e faço uns rabiscos pra ver
se sai algo útil.
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