




Arranje algum tempo 
para criar coisas que 
venham do seu 
coração. É a única 
forma de avançar 
profissionalmente 

No fim de uma estrada da região 
oeste de Toronto, no Canadá, há uma 
velha fábrica de tecidos ao lado de 
uma linha de trem. Parte do espaço 
da antiga fábrica hoje é a casa e o 
estúdio de Gary Taxali, um dos 
ilustradores mais talentosos da 
América do Norte. Por todo o seu 
local de trabalho, há um doce cheiro 
de chá. O ilustrador me guia 
empolgado, parando para mostrar a 
pintura em que está trabalhando e o 
seu Mac, onde estava fazendo alguns 
rascunhos para o jornal inglês The 
Telegraph. Ele pega uma das 
primeiras cópias de seu livro, 
This is Silly, e - cercado por toys, 
livros, vídeos, pôsteres, plantas e 
pinturas - começa a explicar sua 
filosofia criativa. 

Computer Arts: As pessoas gostam 
do seu trabalho por ser irônico e 
satírico. Como você o enxerga? 
Gary Taxali: Gosto dessa classificação, 
mas tento não caracterizar muito o 
meu trabalho porque isso o limita, em 
vez de fazê-lo evoluir. Gosto de rir e de 
fazer comentários visuais sobre coisas. 
Gosto de ser bobo, estranho, irônico e 
adoro um pastelão. Sempre curti tudo 
isso, desde criança, e não parece ser 
algo que vá me abandonar tão cedo. 
Meus desenhos nunca deixarão de ter 
essas qualidades. 

CA: A maioria de seus trabalhos é 
feita para livros, revistas e jornais. 
Seu estilo e sua abordagem são mais 
adequados para o mercado editorial? 
GT: Acho que o meu estilo serve para 
qualquer coisa; um desenho é um 
desenho. Já fiz ilustrações para 
publicações que foram trabalhos 
ótimos. Isso acontece quando sinto 
que sou o ilustrador perfeito para o 
trabalho. Evidentemente, acho que os 
diretores de arte que me contratam 
também se sentem da mesma forma. 

Sempre tive uma química 
boa com o mercado editorial e também 
me sinto assim com o mercado 
publicitário. Participei de uma 
campanha da Vodafone que consistia 
em uma ilustração de um cara deitado 
no sofá, em frente a uma TV. Havia um 
trilho de trem debaixo dele, que ia em 
direção ao aparelho. A ideia a ser 
transmitida era a de que a Vodafone 
traz as pessoas para perto das coisas 
de que gostam. Senti que o diretor de 
arte entendeu de verdade o meu estilo 
e a minha linguagem visual. É outro 
exemplo de projeto perfeito para mim. 

CA: De que mídias você mais gosta? 
GT: Isso muda bastante. Utilizo 
diversas delas em meu trabalho, mas 
confesso que muitas de minhas 
ilustrações são serigrafadas. Meus 
projetos pessoais de arte tendem a ter 
mais mídias, como pintura, escultura, 
instalações, tipografia... Mas tento 
manter sempre a versatilidade. 
Obviamente há mais espaço para ser 
experimental em trabalhos artísticos 
do que em ilustrações comerciais, 
principalmente por causa do fator 
tempo;etambém porque os diretores 
de arte normalmente já me contratam 
com algo concreto em mente. 

CA: Suas peças de arte e seus 
trabalhos pessoais têm personagens 
eternas similares. A abordagem 
também é parecida? 
GT: É uma experiência totalmente 
diferente. É a mesma pessoa falando, 
mas, em trabalhos de ilustração, o 
conceito e a ideia foram criados para 
servir às necessidades do diretor de 





arte ou do editor. Em meus 
trabalhos pessoais ocorre o contrário. 
É quando a imagem se torna mais 
importante do que o conceito, como 
resultado do que eu queria fazer. 

CA: Os dois campos se alimentam 
um do outro? 
GT: O tempo todo. E o mais legal de ter 
esses dois tipos de projeto é isso, o fato 
de eles se abastecerem um do outro. 
Quando trabalho em uma imagem 
pessoal, sou um aventureiro. Desenho 
um personagem que nunca fiz antes. 
Se pego um trabalho comercial, tento 
colocar esse personagem lá e ele se 
alimentará do conceito do job, já que 
desbloqueei algumas portas em 
minha cabeça para ficar mais perto de 
um novo estilo ou conceito. 

CA: Como você aconselharia alguém 
que trabalha comercialmente, mas 
que também quer mostrar seus 
trabalhos pessoais? 
GT: Arranje algum tempo para criar 
coisas que venham do seu coração. 
Um tempo específico, por semana, 
para fazer apenas coisas pessoais. 
É a única forma de avançar e passar 
a criar coisas de impacto. Talvez você 
se torne conhecido justamente por 
essas coisas. 

É fácil dizer para os 
profissionais se esquecerem do 

Google e se dedicarem mais a 
trabalhos pessoais, mas a realidade é 
bem mais complexa. Entretanto, acho 
que um dos motivos pelos quais, hoje, 
posso separar o tempo que quiser 
para me dedicar a trabalhos pessoais 
é o fato de ter tido paciência e 
esperado a minha hora. Você não tem 
apenas um dia para decidir ser ético 
em seu trabalho, pois tem todos os 
dias para decidir fazer isso. 

CA: O que você quer dizer com 
'ser ético'? 
GT: Hoje, não faço trabalhos de graça, 
não assino contratos ruins, não 
desenho coisas que não gosto. Tenho 
respeito por minha carreira e meu 
trabalho; não repasso meus direitos 
autorais. Tento manter práticas 
profissionais de trabalho. 

CA: Que artistas o inspiram? 
GT: É difícil lembrar especificamente, 
porque isso muda quase todos os 
dias, mas há algumas pessoas como 
EC Segar [criador do personagem 
Popeye] eos irmãos Fleischer. Sempre 
gostei de Dr. Seuss, Maurice Sendak, 
tipografias da década de 1930, 
design de embalagem e pôsteres 
publicitários, além do construtivismo 
russo. Andy Warhol é um favorito - ele 
ajudou a mim e a todos os 
ilustradores, assim como Picasso. 

CA: No começo de sua carreira você 
não usava o computador, mas disse 
que não o desprezaria. 0 que pensa 
sobre o mundo digital hoje? 
GT: Se estou fazendo uma ilustração 
e quero usar serigrafia, crio os 
meios-tons digitalmente, faço uma 
impressão e aí uso a serigrafia. O 
digital faz parte do processo. Às vezes 
não entra na equação, como quando 
estou fazendo pinturas e trabalhando 
de modo mais espontâneo. Gosto de 
pegar o que quer que esteja à minha 
volta, seja uma borracha ou o CS3. 

CA: Você diria que hoje o mundo 
digital é mais importante para você? 
GT: Estou mais interessado em 
softwares 3D, em termos do que 
podem fazer para mim no design de 
toys. Na última linha que fiz, tive de 
trabalhar com designers da área. 0 
fato de eles passarem meus modelos 
para softwares 3D me ajudou a 
entender como o produto ficaria de 
diversas perspectivas. É fantástico. O 
campo de animação e o Flash também 
me interessam muito. 

Acho que nunca irei 
desprezar o mundo digital. Na verdade, 
gostaria de ficar mais íntimo dele. 
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