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Normalmente, empaco em um projeto quando 
ele é trabalhoso, complexo ou suas linhas ficam 
muito variadas e quero ter uma única linha. 
Como trabalho com imagens, construo pequenas 
bibliotecas de elementos relevantes que posso 
mover e justapor, fazendo uma grande bagunça. 
Mudo de idéia e deixo alguns itens de fora. Eles 
podem ser grandes, como uma paisagem, ou 
pequenos, como um olho. Dependendo da 
disponibilidade de tempo, componho na minha 
mesa ou escaneio os elementos para construir a 
composição no Photoshop. 

Quando estou exausta, paro e dou um 
tempo. Depois, retorno ao processo e desfaço ou 
tiro os elementos que não ficaram muito bons. 
Eventualmente, tudo parece estar com aparência 
de finalizado. Aí sei que está pronto. 

Um dos meus trabalhos preferidos é a 
capa de Revenge of the Mooncake Vixen, uma 
história surreal sobre uma sino-americana que 
vive e trabalha no restaurante chinês de sua 
família, na California, nos Estados Unidos. Fui ao 
meu sketchbook, encontrei uma imagem de uma 
paisagem chinesa e inseri todos os elementos da 
história nela. Há 12 animais tirados do zodíaco 
chinês e várias peônias, uma flor típica da China. 
Para dar uma aparência moderna, suburbana e 
doméstica, acrescentei um plano de fundo 
usando elementos decorativos, como rodapés e 
papéis de parede. Enviei ao cliente algumas 

01 Umadas peças 
mais intrigantes 
e inspiradoras 
de Alice é esta 
capa para o livro 
Revenge of the 
Mooncake Vixen. 
publicado pela 
Hamish Hamilton, 
no início de 2010 

02 Enquanto 
fazia a arte de 
capa para o livro, 
Alice desenvolveu 
várias imagens 
que acabou 
não usando. 
Ela selecionou 
algumas e 
enviou como 

• uma abertura 
de capítulo do 
romance. A editora 
adorou 

O estúdio de Alice Smith 
Vivo, trabalho e durmo no meu quarto. Já 
tentei trabalhar em um estúdio separado, 
mas não gostei dele e não conseguia 
fazer com que fosse meu próprio espaço. 
Todas as minhas paredes são pintadas 
com um branco brilhante e preenchidas 
com serigraf ias e letterpress de artistas 
como Jason Munn, Jay Ryan e Daniel 
Danger. Arranjei uma grande prateleica de 
madeira para arquivar peças de colagem. 
Há plantas em todos os lugares - sou 
uma boajardineira.Aentradaestá 
repleta de livros, e é nesse lugar que 
costumo sentar quando não tenho idéias 
- alguma coisa ali sempre me ajuda. 
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