O designer é atraído pelas obras
surrealistas de Salvador Dalí
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Também conhecido
como Artz Juzt Du, ED
é designer, ilustrador
e diretor de arte.
Paranaense, é
apaixonado pelo que
faz e pela bela
@babLela, com quem
pretende se casar
num futuro breve.
Atualmente, trabalha
no crescimento de sua
carreira internacional
e aperfeiçoa suas
habilidades no mundo
do motion design para
seu novo portfólio,
com lançamento
previsto para o
segundo semestre de
2 0 1 1 . www.behance.
net/artzjustdu/frame

Quem é apaixonado pela arte sabe apreciar
boas obras. Dentro do mundo artístico, há
um nome cujas obras me encantam, um
artista que mostrou caminhos inexplorados
em sua época e influenciou o mundo
atual. Falo de Salvador Dalí, conhecido por
impressionantes e estranhas imagens em
seus trabalhos surrealistas. Dalí foi um
artista multidisciplinar. Seus trabalhos
incluem cinema, escultura, fotografia,teatro
e moda, entre outras áreas.
Sua obra mais conhecida,A
Persistência da Memória [à direita e ao
alto], é, para mim, a mais fascinante, pois
foi executada em um clima de angústia e
desespero, após Dalí ter sido expulso da
casa de seu pai. As sombras dos rochedos
mediante o movimento de aproximação ou
afastamento adaptam-se ao subconsciente
do observador, permitindo, a cada olhar, a
imaginação de novas formas e realidades.
Minha, digamos, segunda obra
favorita é Ascensão de Cristo [à direita]. Eu
poderia passar um bocado de tempo falando
sobre essa peça, mas vou deixar que você
olhe, leia, imagine e sinta sua profundidade.
Uma das qualidades que me
atraiu muito em Salvador Dalí foi sua
multidisciplinaridade. Isso é fantástico, e
me motiva a cada trabalho que desenvolvo.
Assim como ele, transito por diferentes
campos, que exigem de mim a criação
de novas formas e conceitos dentro das
limitações que os acompanham. Hoje, me
defino na busca de novas energias para
transformar o meu trabalho e fazer com que
ele seja único.

Nome: Salvador Dalí
(1904-1989)
Nacionalidade:
Espanhola
Mídias: Cinema,
escultura, fotografia,
teatro e moda,
entre outras
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