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Quem vê os ensaios de moda em revistas especializadas 
'com certeza deve se perguntar como funciona o processo 
criativo de quem está por trás das ilustrações, que muitas 
vezes completam as fotografias tiradas das modelos,

A ilustradora sérvia, Vesna Pesic, mais conhecida como 
BECHA, representa muito bem as mulheres quando o 
assunto é arte e criatividade. Ela já atendeu clientes como 
Computer Arts, Universal Music, Elle, MTV e outros. A Zupi 
conversou com a ilustradora que conta as dificuldades e 
prazeres de ser uma freelancer. >

Those who see fashion shoots in specialized magazines 
certainly must wonder how the creative process works 
for people who are behind the illustrations, which often 
complete photographs taken of models.

The Serbian illustrator Vesna Pesic, better known as 
BECHA, represents women very well when the subject 
is art and creativity. She has worked with clients like 
Computer Arts, Universal Music, Elle, MTV and others. 
Zupi spoke with the illustrator, who talked about the 
difficulties and pleasures of being a freelancer. >
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[Zupi] Quando você descobriu a sua paixão pela arte?
Desde criança eu passava muito tempo brincando com 
papel e caneta, mas acho que toda criança brinca com 
isso e expressa a sua criatividade. Depois, na escola, 
todo mundo notou que eu tinha alguma simpatia por 
arte. Então não houve dúvida, quando eu precisei 
escolher uma faculdade eu escolhi uma boa faculdade 
de arte. Tudo que acontecer depois disso, apenas 
confirma que eu fiz uma boa escolha e eu nunca vou 
me arrepender disso.

[Zupi] Quais são as suas inspirações?
Minha grande inspiração é a própria natureza. Nada 
pode ser comparado a beleza e diversidade da 
natureza. Entretanto, eu amo explorar a relação entre as 
pessoas, seus instintos, absurdos da vida, sexualidade, 
mentiras e verdades...

[Zupi] O que influência a sua ilustração?
Artistas que são fonte de admiração são Bosch, 
Basquiat, Bruegel, Dali. Eu sigo o humor surreal em 
meus trabalhos pessoais, mas eu nunca planejo 
conscientemente ir nessa direção. Se você segue o 
seu instinto interior, sua sensibilidade se expressa 
livremente então os seus trabalhos poderão dizer muito 
mais de você, mesmo sobre alguma coisa que você não 
está ciente. Também gosto muito de filmes e, às vezes, 
sentimentos recebidos de alguma história influenciam 
diretamente no trabalho. Terry Gilliam e Michael Gondry 
são meus favoritos quando se trata de aspecto visual.

[Zupi] Você é freelancer. Você considera que é difícil 
ser freelancer?
Isso depende da sua organização. Se você tem disciplina, 
então é fácil. Eu não. O que não quer dizer que eu sou 
uma pessoa irresponsável, eu apenas quero dormir mais 
quando eu não preciso acordar muito cedo. Mas, isso me 
incomoda, pois eu acredito que cada minuto precisa ser 
gasto em algo que vale a pena. Existem periodos quando 
eu não tenho prazos loucos, e de repente, eu sinto como 
se eu estivesse perdendo o meu tempo relaxando ou 
apenas fazendo outra coisa. >
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[Zupi] When did you discover your passion for art?
Since childhood I have spent a lot of time playing with 
pen and paper but I think every child plays with this 
to express their creativity. In school, everyone noticed 
that I had a certain affinity with art. So there was no 
doubt when I needed to choose a field to study, I 
chose a good art university. Everything that happened 
after this only confirms that I made a good choice and 
I will never regret it.

[Zupi] What are your inspirations?
My greatest inspiration is nature itself. Nothing 
can compare to the beauty and diversity of nature. 
However, I love to explore the relationships between 
people, their instincts, the absurdities of life, sexuality, 
lies and truths...

[Zupi] What influences your illustration?
Artists that are a source of admiration are Bosch, 
Basquiat, Bruegel, Dali. I follow the surreal humor in 
my personal work, but I never consciously plan to go 
in this direction. If you follow your interior instinct, 
your sensibility and express yourself freely then your 
works will say a lot about you, even about something 
you are not aware of. I also really like films and 
sometimes the feelings I get from some story directly 
influence my work. Terry Gilliam and Michel Gondry 
are my favorites in regards to the visual aspect.

[Zupi] You are a freelancer. Do you think it is 
difficult to be a freelancer?
That depends on your organization. If you have 
discipline, then it is easy. I am not. That doesn’t mean 
I am an irresponsible person, I only want to be able to 
sleep more when I do not need to wake up very early. 
But this makes me uncomfortable since I believe that 
each minute needs to be spent with something that is 
worthwhile. There are periods when I don’t have crazy 
deadlines and suddenly I feel like I’m losing my time 
relaxing or just doing something else. >
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Outro aspecto em ser um freelancer é a descontinuidade 
do trabalho, o que significa descontinuidade de dinheiro. 
Eu tenho trabalhos regulares em estúdios e agências 
até eu perceber que não há empregos para mim 
mensalmente, então eu desisti. Uma boa coisa em ser 
freelancer é ter um agente que irá providenciar condições 
seguras com os clientes e melhores trabalhos. Até ai, eu 
uso galerias online como Behance que me ajudam muito.

[Zupi] Como você começou a trabalhar em editoriais? 
Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos.
Meu primeiro trabalho editorial de moda foi o “Silent 
Spring”. Nossa designer fashion Ana Ljubinkovic me 
pediu para fazer isso para uma revista de moda FAAR. Eu 
aceitei, fiquei muito feliz, mesmo não sendo pago, eu amo 
participar em projetos criativos como esses, pois acredito 
que os melhores trabalhos são possíveis de serem 
realizados quando você não tem cliente, quando você é 
livre para fazer o que quiser e, eventualmente, este projeto 
trará algum outro que envolva dinheiro. Milos Nadazdin 
foi o fotógrafo e juntos nós fizemos isso por um curto 
período de tempo. Depois disso, eu tive a oportunidade 
de trabalhar em outro editorial para Bchon Magazine que 
era “As Filhas de Netuno”. Eu amo trabalhar com moda, 
então esses dois editoriais me ajudaram a ganhar um 
projeto como esse. >

Another aspect of being a freelancer is the 
discontinuity of the work, which means discontinuity 
of money. I had some regular work at studios and 
agencies until I realized that there were not monthly 
jobs for me, so I gave up. A good thing about being 
a freelancer is having an agent who will provide safe 
conditions with clients and better jobs. I also use 
online galleries like Behance, which help me a lot.

[Zupi] How did you start working in editorials? Tell 
us a little about this work.
My first editorial fashion project was “Silent Spring." 
Our fashion designer Ana Ljubinkovic asked me to do 
this for the fashion magazine FAAR. I accepted and 
was very happy, even if it wasn't paid, because I always 
love to participate in creative projects like these — I 
believe that the best job is to be done when there is 
no client, when you are free to do what you want, and 
eventually this project will bring about some other that 
involves money. Milos Nadazdin was the photographer 
and together we did this for a short period of time. 
After this, I had the opportunity to work on another 
for Bchon Magazine, which was “The Daughters of 
Neptune.” I love working with fashion, so these two 
editorials helped me to get a project like this. >
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[Zupi] Você usa quais tipos de técnicas? Como 
você começa a compor as suas artes? 
Se eu estou fazendo um trabalho meu, então eu 
trabalho sem rascunhos, apenas com alguma 
ideia muito básica. A melhor parte é experimentar 
com elementos diretamente no Photoshop. Dessa 
maneira eu estou aprendendo e me divertindo. 
Quando eu estou trabalhando para um cliente, eles 
querem ver algum rascunho primeiro. Explicações 
para pensar começo coletando material, fazendo 
desenhos, escaneando e então editando no 
Photoshop e misturando com imagens. Além do 
Photoshop eu estou usando o lllustrator. 

[Zupi] Suas ilustrações são compostas com 
muitas cores diferentes. Qual efeito você acha 
que essas cores adicionam às suas ilustrações? 
Sim, a cor é o principal elemento do meu trabalho. 
Durante o trabalho, eu mudo a combinação das 
principais cores diversas vezes. Eu amo cores 
fortes e vividas, mas não cruas, de forma pouco 
sofisticada. Achar a combinação certa é uma coisa 
muito importante para mim. Eu realmente não 
penso muito sobre teoria. Eu apenas sigo o meu 
senso e faço o que eu gosto. 

[Zupi] Você acha que mulheres estão bem 
representadas na Sérvia? Quais artistas você 
poderia considerar um exemplo? 
Mulheres são muitas vezes o elemento principal 
nos meus trabalhos. Muitas vezes elas se parecem 
com deusas. Mas isso não tem a ver com alguns 
direitos feministas. É apenas sobre a beleza e o que 
eu encontrei de intrigante. 

Eu não gosto de generalizar as coisas e responder 
a essa questão com sim ou não... existem muitos 
exemplos. Artistas que eu sigo, que contam 
bonitas histórias sobre mulheres são alguns deles: 
Carole Feuerman, Lee Jinju, o último trabalho de 
Damien Hirst, o qual deixou uma grande impressão 
em mim, "Virgin Mother"... 

[Zupi] What kinds of techniques do you use? 
How do you begin composing your artwork? 
If I am doing my own work, I do not work with 
drafts, only some very basic idea. The best part is 
experimenting with elements directly in Photoshop. 
This way I learn and have fun. When I am working 
for a client, they want to see some kind of draft 
first with explanations to think about before I start 
working, which is very important. I collect material, 
do drawings, scan them and then edit them in 
Photoshop and mix the images together. In addition 
to Photoshop I also use Illustrator. 

[Zupi] Your illustrations are composed of many 
different colors. What effect do you think these 
colors add to your illustrations? 
Yes, color is the principal element of my work. I 
change the combination of the main colors several 
times when I'm doing a work. I love strong and lively 
colors but not ones that are raw, less sophisticated. 
Finding the right combination is very important to 
me. I really do not think much about theory. I just 
follow my sense and do what I like. 

[Zupi] Do you think women are well represented 
in Serbia? What artists would you consider as 
an example? 
Women are often the principal element of my 
work. Many times they look like goddesses. But 
this does not have to do with feminist rights, it 
is just about beauty and what I found intriguing. 

I don't like to generalize about things and respond 
to this question with yes or no... there are many 
examples. Some of the artists I follow who tell 
beautiful stories about women are Carole Feuerman, 
Lee Jinju, Damien Hirst's latest work, which left a 
great impression on me, "Virgin Mother"... 
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mcleide
Text Box
Fonte: Zupi, São Paulo, n. 33, p. 16-23, fev. 2013.




