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“Quando vestimos algo que
nos faz bem, com um desenho
ou cor especial, ficamos mais
alegres, e a vida fica mais boni-
ta.” Essa é a motivação da de-
signer e ilustradora de Jacareí
Ana Baccaro, que cria rapport
(estampa de repetição).

Esse tipo de desenho pode
ser usado na decoração da ca-
sa -- em produtos e em papéis
de parede -- e na moda. E é
justamente quando é emprega-
do em peças de roupa que Ana
mais gosta.

“A estampa é a arte mais
barata que uma pessoa pode
carregar”, diz. “Enquanto crio

um rapport, já o imagino em
um vestido ou camiseta.”

Traços.Com ilustrações fofas,
delicadas e cheios de volti-
nhas, 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

está assim o desenho!”, ri Ana
Algumas de suas obras po-

dem ser vistas nas moringas
distribuídas na campanha de
Dia das Mães e nas tulipas da
campanha de Dia dos Pais, am-
bos do shopping CenterVale.

São dela ainda as ilustra-
ções 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 difi-
culdade em encontrar traba-
lho na área”, afirmou a desig-
ner, que é formada em Dese-
nho Industrial com habilitação
em Design de Produtos na Fa-
culdade de Belas Artes, de São
Paulo.

Noentanto, elaacha que ten-
de a melhorar. “Acho que o
consumo [de produtos de arte]
está aumentando e espero que
um dia as pessoas valorizem
maisessesprofissionais.” l
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Quemjápassou
pelasérie ‘Novas
CarasdaArte’:

JUNHO
CamilaMorita

(ediçãode25de junho)

JULHO
RenatoPontello

(ediçãode2de julho)
MagôPool

(ediçãode9de julho)
FernandaSegolin

(ediçãode16de julho)
ShirleySoares

(ediçãode30de julho)

AGOSTO
LeenVandal

(ediçãode6deagosto)
KleberMarcellino

(ediçãode13deagosto)

SETEMBRO
PaulaScavanzzini

(ediçãode3desetembro)

OUTUBRO
FábioSantos

(ediçãode10deoutubro)

NOVEMBRO
Vespa

(ediçãode5denovembro)
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Branca de Neve, uma das

ilustrações de sua série

‘Princesas’, que conta

ainda com Chapeuzinho

Vermelho e Alice no País

das Maravilhas
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Anagostados trabalhos
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LaEstampa
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