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Quando em Janeiro de 1970 cheguei a Portugal, vinda
de Praga, onde tinha sido bolseira desde 1973, fixei residência
em Lisboa.
O primeiro trabalho que tive foi com Isabel da Nóbrega.
Éramos co-autoras do suplemento juvenil de uma revista, de
curta duração, chamada Rita. De Isabel da Nóbrega, ilustrei As
Histórias do Bubu.
Depois vim para o Porto e principiei a ilustrar livros de
Ilse Losa, mais tarde a colaborar com Luísa Dacosta, Eugênio
de Andrade e, no mundo editorial, comecei com as Edições
Asa, que na altura lançava uma colecção, ainda hoje no mer
cado, dirigida pela Ilse. Essa colecção, «Asa juvenil», era a preto
e branco. Foi uma colecção muito importante porque chamou
a si muitos ilustradores: João Machado, Luísa Brandão, Lisa
Gowenberg, Paula Oliveira, entre outros.
Depois foi como as cerejas.
O que me fica, olhando para trás, e pondo lado a lado
as ilustrações mais antigas misturadas com as mais recentes, é
que todas elas representam ou tentam representar, na forma,
o estilo da escrita. Mais do que ilustrar. Assim sendo, as mi
nhas ilustrações são de textos cómicos, poéticos, contemporâ
neos, «clássicos», etc., etc.
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Se me perguntassem que textos gostaria de ilustrar, di
ria: os «clássicos» e os textos que vou lendo e de que vou gos
tando, sem diferença de idades no que toca ao possível
público-alvo.
As técnicas que uso começaram por ser os marcadores,
depois, e durante muito tempo, usei a técnica mista. Neste mo
mento, uso técnicas puras, como o óleo e o guache ou a têm
pera.
Durante anos, só podia fazer livros aos fins-de-semana.
Nesse tempo era funcionária pública. Quando, em 1988, resol
vi arriscar tudo e deixar a função pública para trás, para me
dedicar só à ilustração, estava a ilustrar Silka, de Ilse Losa.
Agora que tinha tempo para isso, que podia executar um tra
balho com princípio, meio e fim, sem interrupções, e já que a
história era soberba e muito poética, resolvi fazer a ilustração
a óleo sobre papel. Foi precisamente com esse livro que ganhei
a Maçã de Oiro na Bienal Internacional de Ilustração de Bratislava. Essa distinção foi um grande estímulo para a continua
ção do meu trabalho.
Depois disso, passei a escrever alguns textos com ima
gem, para meninos a partir dos quatro anos, mais ou menos.
O Dinossauro foi o primeiro, depois a colecção «Tobias» e ou
tros, alguns ainda na gaveta.
O meu método de trabalho é muito difícil de descrever
em três penadas.
O importante é ter um texto rico em sugestões, poéticas
ou de humor. Isso determina à partida que tipo de ilustração
vou fazer, que material vou usar e qual a atmosfera que o li
vro vai ter. Determinantes da forma são ainda a textura do
papel e o tamanho do livro, entre outras condicionantes.
Só trabalho com música. Qualquer género, desde que
boa.
Por vezes, salto da ilustração para o cavalete; quando
leio um livro que me fale muito fundo, ilustro para a gaveta,
ou deixo-o entrar na minha pintura.
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Também já fiz algumas experiências de Banda Desenha
da, mas que ficaram na gaveta porque nunca foram concluí
das: é um trabalho muito divertido, mas que requer muita
paciência, por ter que se repetir os cenários vezes sem fim.
Igualmente fiz algumas experiências na Animação, que
foram muito gratificantes: era um trabalho de equipa e, para
quem faz um trabalho isolado, dia após dia, é muito bom e enriquecedor.
As minhas influências? Acho mais fácil, para quem está
de fora, vê-las. No entanto, nunca lutei contra elas. Também
nunca copiei. Tenho contacto com a arte desde muito peque
na. Por outro lado, sou como uma esponja: se gosto muito de
uma imagem, ela fica «arquivada numa qualquer gaveta das
que tenho na cabeça», e que se pode abrir de um momento
para o outro. No entanto, ao seleccionarmos essas imagens que
vamos pôr na tal «gaveta», estamos a fazer o «caldo» de onde
nasce o nosso «estilo».
Na ilustração, ao contrário do que me acontece na pin
tura, é um pouco como no teatro: interpreto: uma ideia, um
estilo literário, uma atmosfera, o texto e o subtexto.
Por vezes, e com o prazo de entrega a apertar, rasgo
tudo o que fiz e começo do zero. Outras vezes, rodeio-me de
livros de arte e de ilustração e passo um dia assim, sem pegar
num pincel.
Tiveram influência no meu trabalho o Trnka, Miloslav
Jagr e a pintura, principalmente a pintura renascentista e fla
menga. Por vezes nem se vê, mas é a pintura que me dá cora
gem para cada dia, para cada ilustração.

