


O estúdio de 
Chrissie 
Estou trabalhando no meio 
de uma bagunça, pois irei 
mudar de estúdio. Quero 
me livrar da maior parte das 
tralhas que acumulei no 
decorrer dos anos. Minha 
parede de inspiração está 
cheia de coisas de que gosto, 
além de trabalhos meus. 

O estúdio fica em uma área de 
alta criminalidade. Por isso, 
coloquei grades nas janelas 
para evitar roubos. Isso pode 
ser meio deprimente, mas é 
melhor do que ter minhas 
coisas surrupiadas. 

02-03 Projeto de 
direção de arte e 
branding que 
Chrissie realizou 
para a cantora 
Little Boots. A 
¡lustradora fez um 
ensaio fotográfico e 
se inspirou nas 
letras da cantora 

para criar as 
imagens. Algumas 
das músicas fazem 
referência ao 
matemático grego 
Pitágoras, o que 
levou Chrissie a 
inserir elementos 
geométricos nas 
ilustrações 

mim. Sou vidrada em coisas como fanatismo religioso, 
ocultismo, bruxaria, dimensões paralelas e crenças 
diferentes. Não sou uma pessoa religiosa, mas acho os 
conceitos envolvidos nesses temas muito interessantes. 
Também gosto de usar símbolos da maçonaria de várias 
maneiras para passar mensagens poderosas. 

A peça 'We Are Not Saved' é um exemplo de 
trabalho inspirado por crenças religiosas. Fez parte de 
uma exposição que fiz na Nook Gallery, em abril de 2010. 

O texto da imagem vem de uma fotografia que mostrava 
um homem com uma placa que dizia: "A colheita já foi feita, 
o verão passou e nós não fomos salvos". Isso despertou meu 
interesse, pois aludia à idéia de apocalipse. O conceito é 
um pouco deprimente: alude ao fato de a felicidade ser 
algo efêmero. Para quebrar isso, optei por deixar a imagem 
bem colorida. 

01 Uma das peças 
mais populares de 
Chrissie, chamada 
We Are Not Saved, 
foi exibida na 
galeria Nook, em 
Londres, Inglaterra. 
O tema central é o 
fanatismo religioso 

O significado dos triângulos 
Pirâmides, triângulos e círculos são elementos comuns em 
meus trabalhos. Li muito sobre geometria sacra e descobri 
diversas coisas interessantes, como o fato de que padrões e 
formas foram muito usados para representar a criação. 
Triângulos equiláteros representam uma vida equilibrada. 
Cada lado alude à felicidade no lar, no trabalho e no amor. 
Acho que é o que todo mundo deseja. 

Utilizei triângulos equiláteros e círculos no projeto 
de branding que fiz para a cantora de pop eletrônico Little 
Boots, pois algumas de suas músicas falavam sobre 
geometria. Ouvi as canções enquanto trabalhava, para tentar 
canalizar o som para as imagens. Isso definiu as diretrizes da 
minha pesquisa inicial, que foi marcada por temas como 
espaço, tempo, dimensões, amor e o matemático Pitágoras. 

O visual desse projeto tinha de ser moderno e 
elegante. Em vez de procurar fotos na internet, fiz um ensaio 
fotográfico, dirigindo tudo por trás das câmeras para garantir 
o melhor resultado possível. 

O chamado da natureza 
Gosto de usar texturas naturais em meus trabalhos, como 
superfícies de pedra, neve, mar e terra. Isso tem muito a 
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-> ver com meus desejos pessoais, pois representa onde 
quero estar. Da minha janela posso ver um oyber café cheio 
de computadores.Todo o ambiente ao meu redor é sintético, 
o que me faz sentir falta de campos e rios que não ficam 
muito longe e são muito lindos. 

Usar imagens da natureza me leva a outra 
dimensão; espero que isso também aconteça com as 
pessoas que veem meus trabalhos.Talvez essa minha 
fascinação pelo mundo selvagem venha da minha família, 
que é escocesa e tem raízes nórdicas. 

Cores próprias 
Costumo alterar as cores de minhas imagens para criar 
composições mais harmoniosas. As principais cores de 
minha paleta são rosa, laranja e ciano - quanto mais 
saturadas, melhor. Adoro a maneira como algumas matizes 
ficam em RGB. Se algum trabalho meu está muito escuro ou 
desbotado, é porque eu estava de mau humor, ou porque o 
cliente me pediu para deixá-lo mais discreto. 

As imagens que uso como base geralmente vêm 
de revistas velhas ou da internet. Recorto os elementos que 
quero utilizar e crio uma composição com eles no Photoshop. 
Muitas vezes, imprimo o resultado e desenho à mão ao redor 
da imagem. A ferramenta que mais uso é a Pen, mas não sei 
controlá-la muito bem, pois meu laptop não tem mouse. 
Talvez eu compre um - estou percebendo como é ridículo não 
ter um mouse, é quase uma autossabotagem! 

Com a composição pronta, começo a fazer 
experimentos com cores. Sei quando uma peça está pronta 
por intuição, ou quando começo a ficar entediada. O processo 
de tentativa e erro é a única maneira de saber se uma ideia 
merece ser desenvolvida. Não tenho paciência para coisas 
que não funcionam. Se der certo, deu; se não, deixo para lá. 

Estou sempre à procura de 
novos projetos e meus dedos estão 
sempre cruzados. Quem sabe o que o 
futuro reserva para mim? Espero que não 
seja o apocalipse maia... 
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