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D CINEMA
Sem temer a pressão,
Tom Hanks encara o
desafio de viver Walt
Disney no cinema PÁG. 6

D TV
Policiais corruptos
de Pecado Mortal
são inspirados em
pintores famosos PÁG. 4

viver &
D NOVAS CARAS DA ARTE

A ARTE
ALÉM DAS
TELAS

Branca de Neve, uma das
ilustrações de sua série
‘Princesas’, que conta
ainda com Chapeuzinho
Vermelho e Alice no País
das Maravilhas

FOFURA INSPIRADORA
Ilustradora e designer,
Ana Baccaro cria estampas
para deixar seu cotidiano mais bonito
um rapport, já o imagino em
um vestido ou camiseta.”
Traços. Com ilustrações fofas,
PAULA MARIA PRADO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

“Quando vestimos algo que
nos faz bem, com um desenho
ou cor especial, ficamos mais
alegres, e a vida fica mais bonita.” Essa é a motivação da designer e ilustradora de Jacareí
Ana Baccaro, que cria rapport
(estampa de repetição).
Esse tipo de desenho pode
ser usado na decoração da casa -- em produtos e em papéis
de parede -- e na moda. E é
justamente quando é empregado em peças de roupa que Ana
mais gosta.
“A estampa é a arte mais
barata que uma pessoa pode
carregar”, diz. “Enquanto crio

delicadas e cheios de voltinhas, não tem como não gostar
dos desenhos de Ana.
“Acho que já nasci com esse
jeito de desenhar. Eu penso,
penso... Mas quando vejo, já

INSPIRAÇÕES
Ana gosta dos trabalhos
da artista Anna Millet e
do estúdio especializado
na criação de estampas,
La Estampa
está assim o desenho!”, ri Ana
Algumas de suas obras podem ser vistas nas moringas
distribuídas na campanha de
Dia das Mães e nas tulipas da
campanha de Dia dos Pais, ambos do shopping CenterVale.

São dela ainda as ilustrações do cartão de Natal do
Gacc (Grupo de Assistência à
Criança com Câncer).
Dificuldades. Segundo Ana, a
vida de um artista plástico é
bem difícil, uma vez que a área
tem bons profissionais -- mas
não valorizados tanto quanto
merecem.
“É difícil ver que a maioria
do pessoal que forma tem dificuldade em encontrar trabalho na área”, afirmou a designer, que é formada em Desenho Industrial com habilitação
em Design de Produtos na Faculdade de Belas Artes, de São
Paulo.
No entanto, ela acha que tende a melhorar. “Acho que o
consumo [de produtos de arte]
está aumentando e espero que
um dia as pessoas valorizem
mais esses profissionais.” l

Ilustrações de
Ana Baccaro
que, quando
desenha por
hobby, dá
preferências
por elementos
de que gosta,
como flores,
gaiolas e gatos

Quem já passou
pela série ‘Novas
Caras da Arte’:
JUNHO
Camila Morita
(edição de 25 de junho)
JULHO
Renato Pontello
(edição de 2 de julho)
Magô Pool
(edição de 9 de julho)
Fernanda Segolin
(edição de 16 de julho)
Shirley Soares
(edição de 30 de julho)
AGOSTO
Leen Vandal
(edição de 6 de agosto)
Kleber Marcellino
(edição de 13 de agosto)
SETEMBRO
Paula Scavanzzini
(edição de 3 de setembro)

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Quando está
desenhando, a
ilustradora
sempre
imagina como
ficaria
determinado
desenho em
uma camiseta
ou um vestido

OUTUBRO
Fábio Santos
(edição de 10 de outubro)
NOVEMBRO
Vespa
(edição de 5 de novembro)
REPRODUÇÃO

