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entrevista com Daniel Brandão

HQ ,
talento e
família
por GERALDO BORGES
Desenhista com mais de 20 anos de experiência,
já trabalhou para Marvel, DC Comics e Dark Horse,
além de dar aulas de design e jogos digitais.
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O

ponto mais importante em uma
história em quadrinhos é, definitivamente,
a história – todos seus elementos devem
servir a ela. No entanto, em geral, a história
manifesta-se por meio de personagens,
objetos, lugares ou até mesmo situações.
Por isso, torna-se essencial conhecer
profundamente sua personagem para
desenvolver uma boa HQ. Aqui em Os
Mundos de Liz, Daniel Brandão a conhece
muito, mas muito bem.
Publicada inicialmente como tiras diárias
e dominicais, agora todos temos a oportunidade de ler as aventuras de Liz, inspiradas
na filha do autor e reunidas em um belíssimo
álbum, recheado de humor, reflexões pessoais,
poesia, família, amizade e muita energia
positiva (algo que carecemos atualmente).
Daniel criou, para seguir junto a Liz na
estrada da nona arte, personagens de apoio
como ele próprio e sua esposa, Juliana, a
poética bailarina e o ótimo Duduquinho.

Se há algo que também salta aos olhos aqui
é a narrativa visual – expressões corporais
e faciais que fariam o mestre Will Eisner
sorrir largo. Uma diversidade de câmeras,
planos e um timing perfeito, sem contar
a beleza e os designs inspiradíssimos das
tiras de domingo. O desenhista em sua
melhor e mais pura forma – seja pelos seus
mais de 20 anos de experiência ou por
seu envolvimento pessoal, autobiográfico.
Mas, entre tantas incertezas, há uma clara
certeza: a de que realmente temos muita
sorte em ter este livro em mãos, uma linda
cortesia da editora Noir.
Assim, paremos tudo que estamos fazendo
agora (inclusive de ler esse texto), apertemos
o cinto, acionemos as turbinas e partamos
imediatamente em uma viagem – só de ida,
diga-se de passagem – para os maravilhosos
Mundos de Liz!!!
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Amadurecer muitas vezes não é fácil,
ainda mais para uma garota de 14 anos.
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