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Estou a desenvolver um projecto que consiste em mostrar os estúdios de 

ilustradores e queria convidar-te para fazeres parte dele. (Abril, 2012)

STUDIOS



Mariana a Miserável

A Mariana é uma ilustrado-

ra de Leiria que sofre das mais 

imaginárias peripécias.  Acha que 

tudo seria mais fácil se um dia 

largasse a sua vida para viver apenas 

da agricultura. Com o coração traído 

pelos mais bizarros romances, chegou 

até mesmo a vendê-lo para pagar a 

conta da água. Ainda assim a Mariana 

não é tão miserável quanto aparenta 

ser, ao invés disso é optimista e muito 

doce com o mundo. Depois de ter estuda-

do Design Gráfico nas Caldas da Rainha, 

mudou-se em 2010 para o Porto, onde 

actualmente se encon-

tra no segundo ano do 

mestrado  em Design Grá-

fico e Projetos Editoriais na FBAUP.

O seu estúdio é preenchido por tintas de 

todas as cores, com que executa con-

struções e desconstruções de mundos 

que aos seus olhos fazem todo o sentido. 

A Mariana tem a sua participação em inúmeras 

exposições colectivas e individuais, pequenas 

publicações  e outras tantas que con-

corre com as suas maravilhosas per-

sonagens de duas dimensões. O seu 

local de trabalho é a sua própria sala 

ocupada pelas canetas, papéis e uma im-

aginação fértil com que retrata um universo

particular de cores e ambientes distintos. 

http://www.marianaamiseravel.blogspot.com

http://www.flickr.com/photos/marianaamiseravel 

www.marianaamiseravel.com
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Fotografia: Matilde Viegas
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Fotografia: Matilde Viegas
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“Posso ser quem 
não sou, embora me 
identifique mais com 
o Artur Escarlate”
Foi com esta frase que o Artur se 

apresentou a mais um dos meus 

projectos. Desenhando os seus 

bonequinhos tristes e melancólicos, 

gosta de deixar as pessoas confusas 

com o seu pseudónimo suficientemente 

rebuscado para omitir o seu verda-

deiro nome. Actualmente vive no Porto, 

onde é ilustrador a tempo inteiro na Leya 

Editoras e embora não ande à caça de 

reconhecimento e projecção, a verdade é 

que é um óptimo comunicador, representan-

do personagens ingénuas em tons pastel, 

escondendo o seu verdadeiro significado.

Actuando quase em segredo, utiliza o 

Artur Escarlate como seu alter-ego, no 

refúgio de se dar a conhecer por in-

teiro ao público. Sente-se feliz por ha-

ver quem goste do seu trabalho, ainda 

que o faça quase por brincadeira no 

recanto do seu quarto enigmático.

http://arturescarlate.tumblr.com

6



Fo
to

gr
afi

a:
 M

at
ild

e 
Vi

eg
as

7



Fo
to

gr
afi

a:
 M

at
ild

e 
Vi

eg
as

8



Fotografia: Matilde Viegas

9



Heymikel!
O Miguel já faz parte da casa. Foi o ano passado que lhe fiz 

uma entrevista e por isso é já um conhecedor habitual deste 

espaço. O seu estúdio em Barcelos tem exactamente aquilo que o 

Heymikel precisa para fazer as suas ilustrações de que tanto 

gostamos: meia dúzia de diários gráficos, lápis com diferentes 

escalas e o computador são as ferramentas imprescindíveis para 

fazer aquilo que mais gosta - desenhar. O Miguel faz parte do meu 

conjunto de ilustradores preferidos e está sempre disposto a abraçar

cada um dos meus novos projectos de contacto com os artistas.

http://cargocollective.com/heymikel
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Anoik
“O personagem Anoik é um anexo de Rui 

Torres, vive num compartimento secre-

to do hipocampos do designer, recôndito,  

forrado a escuro com leves tons de rosa. Anoik im-

agina-se ilustrador, mas tem nome de animal, tem 

nome de cão, já que Anoik foi o nome do Tydanate 

Bulldog do coronel do 12º batal-

hão de artilharia do exercito Inglês, que 

durante a primeira guerra mundial, a par 

do comando das sua tropas, fazia ilus-

trações e paisagens dos locais que visitava.

Fora toda esta contextualização, 

Anoik pensa ser ilustrador e Rui Torres 

trabalha para ser designer gráfico. Do trabalho dos dois 

saiam cartazes com narrativas implícitas, animais 

falantes e pseudónimos vários, tudo isto 

feito    com   bastante     tinta    preta    e    cor-de-rosa.”

http://cargocollective.com/Anoik
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Fotografia: Pedro Santos
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Fotografia: Pedro Santos
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Actualmente quero dar a conhecer ao público artistas portugueses. 

(Outubro, 2011)

INTERVIEWS





André Fernandes Trindade

Tens um estilo muito particular, como surgiu este gosto pela ilustração?

André: Desde muito novo que desenho, mas comecei a fazer ilustração mais a sé-

rio a partir de 2007. No inicio foi quase por brincadeira, mas quando come-

cei a desenhar t-shirts duma forma experimental, maioritariamente para bandas 

underground portuguesas, comecei a aperceber-me que podia gan-

har algo mais com aquilo se apostasse duma maneira mais séria, e foi a par-

tir daí que comecei aos poucos a trabalhar como ilustrador freelancer.

Quais são as tuas maiores influências musicais?

André: Eu oiço de tudo um pouco, mas os meus estilos preferidos são, metalcore e post-hardcore. 

A minha banda preferida de sempre são os Deftones.
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Actualmente tens imensos clientes que procuram passar a sua imagem através das tuas ilustrações, como te 

sentes em relação a isso?

André: Fico muito contente por ser constantemente escolhido para criar a imagem das 

bandas. Sinto que têm total confiança no meu trabalho e isso é bastante gratificante.

Tens uma exposição a decorrer até ao fim do ano na Véronique Boutique no Chiado, intitulada de “Faune et 

Flore”. Porquê a escolha deste nome?

André: O nome da exposição foi escolhido em consenso com a Véronique. Achámos ser o mais in-

dicado devido à origem francesa da loja e toda a ambiência feminina que a loja demonstra. “Faune 

et flore” é basicamente levado à letra pelos trabalhos que criei e que lá estão expostos. São ilus-

trações que conjugam o tema da mulher como mãe natureza com um mundo de fantasia animal.

O que é que pretendes fazer futuramente? Prosseguir com a ocupação de ilustrador a tempo inteiro ou tens 

outros objectivos em mente?

André: Eu gostava de ser autor a full-time, continuar a fazer ilustração e voltar a fazer escultura. Breve-

mente vou aprender a tatuar, porque acho que é uma mais-valia para mim como artista, e obviamente 

que quero continuar a fazer chegar o meu nome às pessoas, com as exposições que vou ter futuramente.

Como despertou em ti a ideia de inserires as tuas ilustrações em t-shirts? Foi por sugestão de outra pessoa ou 

simplesmente achaste que seria um óptimo meio de publicitares o teu trabalho?

André: Como já referi tudo começou como uma brincadeira. Comecei a fazer desenhos para t-shirts de 

bandas de amigos sem qualquer tipo de remuneração, mas aos poucos fui começando a ser requisitado 

e apostei forte neste meio. Felizmente quase todos os dias tenho trabalho para fazer, e sinto-me feliz 

por já ter um grande andamento neste mundo e por sempre ter correspondido ao que me têm pedido.
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Teresa Queirós

O  que é que te inspira?

Teresa: Absolutamente tudo! A música inspira-me, os filmes, as 

texturas, a roupa, as fotografias de outros fotógrafos, os livros, as pala-

vras, a vida, as pessoas - e os ossos que as estruturam -, lugares, expressões, 

objectos... absolutamente tudo, me inspira. Contudo, a luz costuma ser 

o factor mais comum. É a luz que dá vida às coisas e define o ambiente.

Qual a zona a que dás mais importância num corpo e porquê?

Teresa: Eu gosto especialmente de mãos, sempre gos-

tei, é uma atracção sem explicação específica. À parte das mãos, gosto de 

clavículas, de ombros, de joelhos - gosto de ossos e dos contornos que criam
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.O que procuras mostrar nestas mulheres?

Teresa: Procuro mostrar um pouco de mim, um 

pouco delas, um pouco das pessoas em geral, e, geralmente, 

procuro explorar um leque de emoções mais escondidas, mais silenciosas.

Quando retratas estas jovens sentes alguma relação de semelhança, como se compreendesses o que sentem 

naquele momento?

Teresa:As emoções transmitidas pelas modelos são dirigidas por mim, portanto são representações 

do que eu quero retratar e não propriamente algo que seja próximo à sua essência pessoal. Dirijo as 

minhas modelos mais como se fossem actrizes do que como modelos - a maioria delas são-no, efec-

tivamente, o que torna tudo mais fácil. No entanto, ao longo dos tempos, tenho vindo a aperceber-

me de que fotografo melhor pessoas com quem me identifico mais, ou com quem me dou melhor.

Quem é a Teresa Queirós?

Teresa: Eu nunca consigo responder objectivamente a este tipo de pergun-

tas (risos). A Teresa... é uma rapariga normal, com as suas paixões e sonhos e 

singularidades - como toda a gente. Procura sempre conhecer mais e saber mais, 

e por conseguinte acaba por mudar os seus interesses e perspectivas com algu-

ma regularidade. É sensível, criativa, perfeccionista, emotiva, gosta de ler, de ou-

vir música, de ver filmes, de estar com os amigos... não sei o que dizer mais...
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D.A.ES

De que forma as tuas experiências internacionais se reflectem no teu trabalho?

D.A.E.S: Reflectem-se na maneira como vejo o meu trabalho e o questiono 

constantemente. É uma forma de ver o quão mau o meu trabalho é na realidade.

Quanto do teu trabalho é experimentação e quanto é puramente  pensado?

D.A.E.S: O meu trabalho é estritamente pensado. Resumindo:

All starts with an engine (own questions)

[only important for the artist as an individual]

This engine leads to small works

[important for the artist as an artist] with no artist relevance.

Each small work, after a process of questioning (doubting every single decision and character

20



O teu conjunto de serigrafias em “Get me while i’m cheap” retrata a inquietação dos 

artistas em se inserirem no mercado artístico. Achas que isto é uma realidade 

abundante saber que os artistas têm que se “vender” para receberem algum reconhecimento?

D.A.E.S: Quanto aos artistas não sei. Eu não tenho qualquer tipo de inquietação de 

inserção no mercado artístico, a minha inquietação é antes 

fazer trabalho com [força]. Não tenho experiencia suficiente para 

falar em vender ou em receber reconhecimento. Mas acredito que o 

“verdadeiro” reconhecimento depende da qualidade do trabalho.

Referes repetitivamente “Die Kunst” nas tuas instalações. Esta apreciação é uma crítica ao quê 

concretamente?

D.A.E.S:  “DieKunst” não é critica nenhuma, foi apenas o instrumento que 

arranjei de me referir à Arte como algo autónomo do ser humano. E de certa 

forma, de não englobar os campos da música, da dança, do cinema,  da literatu-

ra, etc, que penso não fazerem parte da “DieKunst”, que a tradução em português 

tanto engloba.  Existem certas palavras, que em determinadas línguas, tem toda 

uma carga e uma história muito especifica “DieKunst” penso ser uma delas.

Qual o teu maior questionamento na arte?

D.A.E.S: O meu maior questionamento é o questionar-me a mim 

mesmo e a todas as decisões por mim feitas na construção de um 

objecto artístico. Acho que é a única coisa importante a question-

ar. Tudo o resto existe, inevitavelmente, após o questionamento pessoal.
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Procuras “ver” muito para te manteres actualizado no universo do design?

Heymikel: Desde sempre, praticamente desde que descobri a Internet.  Ficava 

horas a fio a ver portfolios de designers, ilustradores colectivos, por aí em di-

ante. Era como um vicío, nos primórdios achava que tudo o que via era extramente 

interessante e perdia imenso tempo a ver e a procurar coisas novas, isso pos-

sibilitou-me construir uma cultura visual que é hoje muito importante. 

Actualmente vejo menos coisas, pois o tempo também não é muito mas quan-

do posso dou sempre uma vista de olhos por alguns sites de referência

Queremos saber um pouco mais sobre ti, quem é o Miguel Sousa e como é que a tua personalidade se reverte 

nas tuas criações?

Heymikel: Sou de Barcelos e acabei recentemente a minha formação em Design Grá-

fico (IPCA) e actualmente estou a tirar um mestrado em Ilustração e Animação 

para dar continuidade à minha formação. Trabalho como freelancer e tenho desen-

volvido alguns projectos de cariz pessoal como fanzines, notebooks e ilustrações.

Heymikel
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A ilustração e o desenho são sem dúvida as minhas áreas predilectas, onde uso o diário grá-

fico compulsivamente como um objecto do quotidiano. Possuo um estilo gráfico despreen-

dido mas ao mesmo tempo sério, detalhado e pormenorizado. As ilustrações são influen-

ciadas pe los meus gostos pessoais, conceptuais e estéticos em que notoriamente existe 

sempre um pensamente por trás e um esforço em manter a coesão gráfica.

O que achas do design português?

Heymikel: O design português está a evoluir muito bem nos últimos anos, têm se afir-

mado novos nomes, e o pessoal novo que está a entrar no mercado de trabalho 

mostra muita vontade, valor e potencial, mas é um universo que ainda pode cresc-

er muito, principalmente quando se ultrapassarem algumas questões culturais.

Quando é que és mais produtivo?

Heymikel: Bem isso é uma questão que nao te sei responder, normalmente vou 

tendo as ideias, tomando nota delas, e deixo a coisa amadurecer um bocado, de-

pois quando acho que está suficientemente boa, ponho mãos há obra. Mas generali-

zando é quando os prazos apertam e com a pressão surge sempre mais alguma coi-

sa, claro que  é sempre até tarde, à noite não sei porquê, mas é quando trabalho melhor.

Para ser um bom designer quais são os pontos fulcrais a ser desenvolvidos e trabalhados?

Acho que é preciso ter uma boa cultura visual, saber interpretar os problemas e desenvolv-

er soluções práticas e rápidas, com soluções coerentes a nível de linguagem gráfica, e saber 

enquadrar o trabalho produzido com a cultura a que é destinado. Depende muito de cada um, 

acima de tudo é preciso muito trabalho, e é assim que os resultados começam a aparecer.
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Luis Dourado

O teu percurso académico influenciou de alguma forma o que fazes actualmente?

Luis: Não, a verdade é que quase nada. Sou formado em Design de Produto e 

Master em Comunicação e Espaço Público mas sempre acreditei que é impor-

tante ter uma experiência transversal. Eu sempre estive relacionado com projectos 

criativos, pessoais ou colaborações. Eventualmente tudo acabou por se 

direccionar mais para aquilo que gosto de fazer e para o meu trabalho pessoal. Ain-

da assim, pontualmente a minha formação ajuda-me a executar certo tipo de tarefas e 

permite-me estar envolvido em certo tipo de iniciativas, mas acho que mui-

to mais do que aquilo que se estuda é aquilo que depois se faz com esse conheci-

mento. Além do mais sempre fui muito curioso e estudei e procurei por iniciativa 

própria. Acho muito redutora a ideia de me ficar pela minha experiência académica.
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Achas que Portugal é um grande apoio e acolhimento para as tuas criações?

Luis: De uma forma geral acho que não. Há sempre situações pontuais e colabo-

rações claro, mas parece-me que para muitos criadores portugueses, é mais difícil sit-

uar o trabalho internacionalmente do que no seu próprio pais. Nunca fui nacionalis-

ta quanto aquilo que faço e acho que é importante cruzar o nacional e o internacional.

Que tipo de público procuras?

Luis: Não procuro nenhum tipo de público em particular e fico até contente se con-

seguir cativar públicos menos óbvios. Ainda assim, de uma forma geral, creio que o 

meu público  está mais orientado para áreas criativas pela natureza do meu trabalho.

Porque é que a exploração de conceitos como o controlo a memória e a ilusão, como referes na descrição do 

teu site te seduzem tanto?

Luis: Acho que não se trata só de sedução, foram sempre te-

mas que me inquietaram pessoalmente, talvez pela minha experiência 

pessoal, talvez pela minha personalidade, a razão concre-

ta não sei, mas sei que foi sempre assim no meu trabalho pessoal desde cedo.

Já foste selecionado para inúmeras revistas e sites, como te sentes em saber que o teu trabalho é reconhecido 

internacionalmente?

Luis: Naturalmente são sempre experiências reconfortantes e saber que editores e cura-

dores continuam a ter interesse naquilo que faço é algo que me motiva bastante. 

Mas sem dúvida que aquilo que me interessa mais em publicar internacionalmente 

é o facto de saber que leitores por todo o mundo conseguem aceder ao que eu crio.
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