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SERAFINA DESTACA DOZE ARTISTAS PARA QUEM A ILUSTRAÇÃO COMEÇA E TERMINA

NA RESMA: EM VEZ DE PHOTOSHOP, SÓ LÁPIS, CANETA OU TINTA

"Três anos atrás, comecei a desenhar com

caneta esferográfica. Isso não foi apenas uma

decisão estética, pois faz parte também do meu

discurso artístico. Nos dias atuais, considero

irônico fazer um esforço tão grande para dese-

nhar algo à mão, quando se pode poupar tem-

po com um programa de computador. Gosto
dessa ironia"
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"O desenho é algo imediato, que prescin-

de de pouco preparo antes que se inicie. Qua-

se não uso objetos além de lápis e, por vezes,
borracha. É um ato físico impulsivo, uma tra-

dução perfeita do cérebro para a mão e da

mão para o papel. Geralmente, desenho ob-
jetos naturais, como pedras, água, animais.

Uma pedra, por exemplo, é ao mesmo tempo
tão simples e tão complexa. Quando vista à

queima-roupa, vira uma massa abstrata de
formas e linhas"



"Desde pequeno, desenho e uso uma caneta preta, de pon-

ta 0.4. Com o tempo, passei a usar também lápis e tinta. Gosto
de me inspirar em imagens do mundo da moda, em composi-

ções surrealistas e em ícones da modernidade. O desenho feito

à mão deixa o resultado mais quente"

"Adoro a qualidade tátil do lápis sobre o papel. A tecnologia está avan-

çando rapidamente, mas o resultado, em última análise, é limpo demais.

A sujeira que surge quando você desenha à mão é difícil de ser reprodu-
zida; o efeito será diferente do produzido no computador. Não sei qual é

mais vantajoso, mas têm resultados diferentes"



"Alguns anos atrás, decidi me li-

mitar a uma caneta preta e um pa-

pel branco. Como trabalho em um

campo com uma vasta oferta de ma-

terial, acho interessante limitá-la. O

computador é uma ferramenta, co-

mo a caneta, mas ainda prefiro os

erros e o caráter imperfeito da coisa

feita à mão, quer seja meu desenho,

o bordado de minha avó ou o garoto

da casa ao lado construindo uma ca-

sa na árvore"

"A arte sempre esteve presente na minha família. Minha mãe
é pintora. Faço meus desenhos à mão, usando apenas caneta.
Desenhar com computador tornaria o resultado frio"

"Em cada desenho, aprisiono uma pequena parte de mim, alguma coisa que es-
tá prestes a ser esquecida. Nunca gostei de trabalhar com computador. Desenhar

em papel é como correr na floresta, com o vento na cara. Desenhar no computador
é correr em uma esteira na academia. A impossibilidade de fazer correções no ori-

ginal cria uma tensão, você se vê à beira do fracasso durante o processo inteiro"



"Gosto da simplicidade que emana de uma caneta preta e de uma

simples folha de papel. Não preciso preparar nada. É só abrir um ca-

derno que levo sempre comigo e começar a desenhar. Desenhar à

mão é, em grande parte, um exercício honesto, sem truques. Todas

as hesitações e dúvidas têm de ser resolvidas de forma elegante,

pois não é possível esconder ou corrigir"

Se alguém hoje escrever uma carta
à mão e mandar a um amigo ou
parente, certeza que vai ser muito mais
valorizada que um e-mail. O ponto é
simples: muitas vezes, só passamos a
apreciar algo quando este fica escasso.
Com a inclusão dos computadores nas
nossas vidas e a democratização dos
programas de desenho e tratamento
de imagem, escutei muito falar sobre
o fim dos ilustradores, coisa que natu-
ralmente não aconteceu. Na verdade,
os últimos cinco anos marcaram uma

verdadeira renascença na arte de ilus-
trar, principalmente no estilo mais
básico de todos. As canetinhas, o lápis
preto, os lápis coloridos, o guache, a
caneta azul e a preta nunca fizeram
tanto sucesso.

A "linguagem digitalizada", repre-
sentada principalmente pelos vetores
de linhas limpas e cores chapadas, que
dominaram as páginas de revistas e jor-
nais, anunciavam uma chegada aos
novos tempos. As ferramentas digitais
pareciam imperar. Porém, mesmo as

melhores "canetinhas digitais" dos
tablets [ferramenta para desenho digi-
tal] ainda não conseguem chegar perto
do que a mão do artista, o lápis ou a
caneta oferecem, tanto em estilo quanto
em resolução. A pintura também voltou
à moda, e as imperfeições da criação à
mão passaram a ser valorizadas. É no
grau de detalhe que elas oferecerem
uma distinção entre cada artista, com
pequenas nuances de estilo. Ser ilustra-
dor mudou de status nesse período.
Galerias de arte como a La Luz de Jesus,

em Los Angeles, e eventos como
Illustrative, na Europa, dedicam-se exclu-
sivamente ao tema e vendem originais
a preços de arte contemporânea.

Ilustradores usam uma combina-
ção entre o analógico e o digital, come-
çando pelo primeiro e finalizando,
muitas vezes, nos seus computadores,
principalmente para fazer colagens e
para colorir. E isso não diminui em nada
o que a mão já fez. Ser multimídia hoje
é um requerimento do mercado. O len-
dário designer Paul Rand disse, certa

vez, que "ninguém é um gênio criativo
só porque tem um computador". Não
poderia estar mais certo. Os novos
meios acabam, muitas vezes, por valo-
rizar os antigos, porque nos damos
conta de que, tanto na vida quanto na
arte, o que acontece é que acumula-
mos experiências. Para fazer algo novo,
não precisamos jogar fora o passado.



"Gosto da natureza física do pin-

tar. Gosto de segurar pincéis, do
ritmo de mergulhar o pincel na tin-

ta, do cheiro do papel, do processo

de molhá-lo, esticá-lo, prendê-lo. Um

giz colorido e uma fileira de lápis são
muito mais sedutores que um pro-

grama de computador. Fico espan-

tada com os efeitos da ilustração
digital, mas um papel impresso, pa-
ra mim, não funciona. É plano e per-

feito demais"

"Prefiro a mão ao computador

por ser mais rápida e conduzir me-

lhor as curvas. Se você errar, terá

que cobri-lo, o que o deixa mais

espontâneo e pessoal. Cresci em
um subúrbio de Estocolmo,

desenhando cachorros, árvores,

casas. Bom, acho que todo o mun-

do lida com sua infância durante
a vida inteira"

"Existe urna demanda grande por

ilustrações desenhadas à mão.

Parece que, pelo menos aqui nos

Estados Unidos, está ocorrendo uma

reação contra anos de Photoshop,
de arte computadorizada e super-

perfeita. O lápis é vital para pegar a

visão que está em minha mente e
compartilhá-la com o mundo"
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