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C
artazes gigantes, anúncios 
feitos com tinta a óleo e 
toy art são algumas das 

plataformas que Tara McPherson 
se apropria para inserir sua 
estética fantástica que une 
imagens góticas com toques 
infantis. Seus projetos têm uma 
ligação meio indie, já que ela fez o 
cartaz do festival musical Ali 
Tomorrow’s Parties e também o 
pôster para o filme Juno. Por 
conta disso, a revista £7/e a 
considerou como “a princesa 
do pôster artístico”.

Tara também organiza 
exposições artísticas e eventos 
para clientes, realiza trabalhos 
pessoais e cuida de sua loja 
Cotton Candy Machine.

Você descreve seu trabalho como 
uma mistura de uma abordagem 
fofa e obscura. Como encontrou 
essa estética?
O estilo surgiu baseado no meu 
interesse por arte japonesa. Adoro

a forma como artistas japoneses 
retratam monstros, que, de certa 
forma, se mantêm fofos. Acredito 
que toda garota meiga é corajosa, e 
sempre gostei de mulheres fortes.
É um equilíbrio muito divertido. Se 
faço um desenho mais fofo, sinto 
que falta algo.

Durante minha adolescência, 
trabalhei em uma loja de 
brinquedos japoneses em Los 
Angeles, o que me aproximou de 
artistas e animadores japoneses. 
Gosto muito do trabalho de 
Yoshito Monara, Takashi Murakami, 
Hayao Miyazaki e do Studio Ghibli.

Meu trabalho é muito ilustrativo 
e surreal - como um sonho -, que 
não existe no mundo real. Sou 
aficionada por cultura pop, por isso 
o termo “surrealismo pop” combina 
com o que faço. Algumas pessoas 
falam em arte lowbrow [movimento 

underground de artes visuais que 
se popularizou nos Estados Unidos 
na década de 1970], mas não 
concordo com o termo.

Você cria para várias plataformas. 
Sempre buscou essa variedade?
É bom mudar um pouco. Agora, 
estou trabalhando em pinturas - 
todas em tinta a óleo - para uma 
exposição. Depois quero me 
dedicar à criação de cartazes e 
ilustrações para um livro. A 
mudança é o que me chama 
atenção. Permanecer em uma 
mesma forma me cansa. Gosto de 
passear por outras áreas. Com a 
tinta a óleo é interessante, porque 
enquanto uma imagem está 
secando, a outra está molhada.

Green Day, Beck, Modest Mouse e 
The Melvins são só algumas bandas 
com quem você trabalhou. Qual a 
sua ligação com música?
Sei tocar baixo, mas não participo 
de uma banda há anos. Ouço 
músicas no estúdio, mas, quando 
trabalho em uma exposição, prefiro 
assistir a documentários. É algo que 
me faz pensar enquanto pinto. 
Cresci ouvindo rock’n’roll e heavy >
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metal. Das bandas que já trabalhei, 
gosto muito de Melvins. Foi a 
banda para quem fiz mais pôsteres. 
Isso é ótimo, porque penso que a 
Tara de 15 anos ficaria maluca.

Como surgiu seu interesse por 
astronomia e astrofísica?
Sempre amei ciência. Tive um 
microscópio quando era pequena. 
Odiava matemática, mas amava 
química. Sai do colégio cedo 
porque estava entediada, então 
entrei em um curso técnico aos 17. 
Tinha uma apreciação particular 
por fotografia, e queria seguir 
carreira nessa área. Todas as 
disciplinas de artes eram muito 
procuradas, então tive que 
escolher as que sobravam. 
Comecei a estudar astronomia e 
amei. A teoria da relatividade me 
fascinou, assim como as teorias 
de Einstein sobre o espaço- 
tempo. E a criatividade suprema.

O que a levou para as artes?
Fazia muitas gravuras até que me 
perguntei: “O que quero fazer para 
o resto da minha vida? O que me

deixaria feliz?” Foi quando refleti 
muito sobre o assunto e descobri 
que queria ser artista. Mudei meu 
foco e passei a montar meu 
portfólio para que pudesse ser 
aceita na faculdade de artes. A 
Faculdade de Artes e Design de 
Pasadena, na Califórnia, era rígida 
como um exército, então tive de 
lidar com prazos e direções 
específicas. Trabalhei muito bem 
sob pressão, o que meu deu a 
experiência para ser freelancer.

De que forma seu estágio no 
desenho Futurama a influenciou?
Trabalhei no Rough Draft Studios, 
que produz a série, como 
produtora assistente. Eu era 
remunerada, o que foi incrível. Isso 
influenciou a forma como desenho. 
Além disso, me fez entender como 
funciona a área de animação e 
como o design dos personagens é 
criado.

Ajudava o colorista e tinha que 
fazer inversões, criando frente, lado 
e costas dos personagens. Não 
desenhei nada enquanto estava lá, 
mas aprendi muito.
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Desde 2011 você comanda a loja 
Cotton Candy Machine. Por que 
a descreve como uma “butique 
de arte”?
Vendemos livros, presentes e 
produtos legais como gravuras, 
cartões, camisetas e 
travesseiros. Não quero me 
restringir a um único produto 
porque a loja é muito mais do 
que isso.

O espaço físico se concentra 
em meu estúdio antigo. Trabalhei 
lá por cinco anos, mas voltei a 
trabalhar em casa por causa do 
meu filho pequeno. Queria 
otimizar meu tempo, e não ficar 
correndo para cima e para baixo.

Montei meu negócio com meu 
namorado, Sean Leonard. Ele 
tinha experiência em 
administração de empresas, 
portanto foi uma coisa natural.
Já eu tomo conta dos negócios e 
também organizo exposições.

Você diz que tenta aprender 
coisas novas para cada 
exposição que realiza. Como 
inseriu esse conceito em

eventos mais recentes?
Estou pesquisando sobre 
bioluminescência e oceano. E o 
tipo de coisa que sempre me 
interessou, por isso digo que 
meu amor pela ciência influencia 
meu trabalho. Meu estúdio tem 
várias fotos de arco-íris, vaga- 
lumes e criaturas marinhas.

E uma continuação do meu 
projeto The Weight of Water, 
que acompanha três garotas por 
ambientes gasosos, líquidos e 
sólidos, como uma neblina ou um 
lago congelado. Estava pensando 
em como as moléculas de água 
se comportam em diferentes 
estados, e como isso se relaciona 
com nossas emoções, 
sentimentos e ciclos da vida.

Experimentei diferentes 
técnicas como pintora. Senti que 
meu trabalho pode ser muito 
exato, justo e refinado. Estou 
sempre lutando contra isso. 
Quero um visual polido mas sem 
me perder na mesmice. Por isso, 
sempre experimento. Gosto de 
dizer: “Não há problemas em dar 
umas pinceladas”. •
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, n. 76, p. 48-53, dez. 2013.




