


Meu estúdio está repleto de fotos, que uso como 
inspiração. Muitas delas são de plantas e flores, feitas 
em jardins botânicos. Adoro capturar os detalhes 
minuciosos de uma paisagem e suas cores. Minha 

inspiração principal vem de praias situadas 
em Gower, no sul do País de Gales. Faço 
pesquisas a partir de texturas, sombras e 
elementos que encontro na água e na areia. 
Sempre levo um sketchbook para todos os 
cantos, no qual anoto as minhas descobertas! 
Adoro pegar pedaços de tecido em brechós e 
transformar as peças. Há muitas galerias na 
região onde moro, e gosto de visitá-las. Elas 
mostram ilustradores e designers com visões 
e estilos totalmente diferentes. 

01 Design de 
uma echarpe, 
ainda está em 
andamento, 
desenvolvido com 
impressão digital 
em tecido. Hannah 
espera lançar 
ainda em 2011 

02 Ilustração feita 
para uma história 
estranha criada 
por Hannah. O 
projeto demonstra 
suas habilidades 
em ilustração 

03 A Debenhams 
contratou a 
ilustradora em 
2009 para criar 
padrões para a 
coleção Pineapple 

Padrões espirais 
Geralmente, os clientes me passam um briefing com o 
esboço do tema que querem, depois, coloco minha marca 
e meu estilo nele. Na maioria das vezes, tenho liberdade. 
Fiz meu primeiro trabalho profissional para a loja de 
departamentos Debenhams, em 2009. Fui contratada para 
criar o design da coleção Pineapple. 0 briefing englobava 
a criação de um design com espirais e borboletas que 
cobrissem as roupas. Eles me deram uma paleta de cores 
para trabalhar, então desenhei e pintei a imagem original e 
adaptei as cores no Photoshop, apesar de às vezes achar que 
estou enganando alguém quando uso o programa. 

Meu método de trabalho costuma envolver a 
combinação de ilustrações e padrões. Desenho à mão com 
o marcador Pigment Liner de 0,05 mm e tinta, e desenvolvo 
o desenho usando aquarela e técnicas de colagem dentro 
das formas detalhadas. Crio a maioria das minhas imagens 
manualmente, mas também incorporo texturas escaneadas 
e outros padrões que desenvolvo no Photoshop. 

Um trabalho empolgante veio da marca de 
roupas Asobio, de Milão, Itália. 0 briefing era criar um design 
sofisticado e clássico com cores suaves, pois se destinava 



Técnica 
Inspiração 

04 Peça inspirada 
em William Morris 
e em seus padrões, 
com pássaros e 
folhas tropicais 

05 Hannah 
sempre usa a 
arte indígena 
para encontrar 
inspiração, como 
pode ser visto 
nesta imagem de 
três bonecas 

06 A designer 
explorou pássaros, 
penas e formas 
naturais neste 
elaborado motivo 
de pássaros 

a uma coleção de roupas femininas retrô para o verão. 
Adorei esse trabalho, porque era muito decorativo. Eu me 
lembro de sentar em um parque e contemplar as flores, 
enquanto usava minha aquarela para capturar a luz e os 
reflexos de um dia ensolarado. 

Criei uma ilustração inspirada nos elementos 
dispostos ao meu redor, em vez de usar os da minha 
imaginação. 0 esquema de cores suaves foi desafiador 
porque, normalmente, me atraio por cores mais escuras. 
Depois de trabalhar o dia todo ao ar livre, compus a maior 
parte da ilustração no Photoshop, usando algumas das 
minhas aquarelas dentro das linhas de tinta. A arte foi 
transferida como padrão têxtil, e foi projetada para um 
vestido longo. 

Devolta à natureza 
Às vezes, reúno ideias a partir de sonhos psicodélicos. Acordo 
no meio da noite para anotá-las em meu sketchbook. Meu 
trabalho é inspirado em formas naturais: a paisagem, o mar, 
as plantas, os insetos, as rochas, as conchas e os pássaros 
exóticos.Tudo isso surgiu do meu amor por natureza e por 
texturas. Além disso, adoro criar elementos prazerosos de se 
olhar - eles me deixam feliz e trazem tranqüilidade. 

Sou influenciada pela arte têxtil de William Morris 
e o modo como ele cria padrões detalhados da natureza. 
Acho que compartilho seu ponto de vista sobre pássaros 
tropicais e plantas. A arte indígena também é uma influência. 
Inserir pessoas de diferentes culturas nos meus padrões e 
desenhos deixa as imagens mais mundanas e sofisticadas, 
conectando os humanos e a natureza. 

Comecei a criar personagens em dezembro de 
2010, quando senti que precisava me mover para uma 
direção mais comercial. A arte indígena é muito popular, 
e gostei da idéia de pesquisar uma arte maluca.Todos 

I n f l u ê n c i a s 

Fotografia 
Eye to Eye, de Frans Lanting - Com 
inspiração em animais, contém closes 
geniais de peles, olhos e corpos. 
Butterfly, de Thomas Marent -
Fotografias muito empolgantes de 
borboletas, detalhando muito bem 
suas asas e corpos. 

Revistas 
Design Exchange - Edição ilustrada 
para desenvolver a criatividade de 
designers e ilustradores. 
Noise - 0 diferencial desta revista é a 
combinação entre moda e ilustração. 
É interessante ver a conexão desses 
dois elementos. 

Música 
Zero 7 - Bela união de sons e vozes 
naturais. 

Online 
BlogThe Print & Pattern sobre design 
de superfície: www.printpattern. 
blogspot.com 
Lizzie Mary Cullen: www.lizziemary 
cullen.com 

os padrões presentes nela são muito 
inspiradores. Atualmente, estou 
conhecendo melhor a arte africana -
principalmente imagens de mulheres 
com suas roupas maravilhosas.Também 
experimentei transferir meus designs para 
móveis por meio de impressão digital em 
tecido e de grandes desenhos em papel. 

Outro de meus clientes foi a Woodmansterne 
Publications, empresa que fabrica cartões artísticos sofisticados. 
A maior parte do trabalho que fiz para eles foi dirigida pelas minhas 
próprias ideias. Por exemplo, Un, Deux, Trois é uma ilustração de 
três pequenas garotas influenciada pela arte indígena. A peça 
foi adaptada para ficar mais comercial, e virou um cartão de 
congratulações. Essa ilustração foi feita usando tinta, aquarela 
e tecidos retrô que juntei das roupas da minha avó. Os tecidos 
vintage foram escaneados e transferidos para um detalhado 
desenho feito no Photoshop. A experiência que tive com a 
Woodmansterne me ensinou a ser mais comercial e a simplificar 
meu trabalho para as exigências do mercado. 

Ainda em 2011, espero poder desenvolver minhas 
ilustrações para diferentes produtos usando cerâmicas e tecidos. 
Adoro criar novas ilustrações, então espero conseguir exibir 
algumas peças em galerias de Londres. Estou com os dedos 
cruzados! Quero me concentrar em 
desenhos de larga escala. Minha arte é tão 
detalhada que adoraria fazer algo maior do 
que A1, como um grande mural de arte. 

http://www.printpattern
http://www.lizziemary
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