	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

ANTHONY MILER
EM 20 DE JANEIRO | EM CULT | POR GUIL MACEDO |

PSYCHOLOGICAL ART – POR GUIL MACEDO
Conheci o Anthony Miler, artista visual, residente em Bushwick, Brooklyn NY, de
maneira inusitada. Passeando pelo Instagram, não me lembro ao certo como, mas as
imagens do Anthony estavam na minha tela. Fiquei entusiasmado com o que estava
vendo e uma a uma, percorri todas as imagens.

!Um hobby que virou parte do meu trabalho, descobrir artistas
interessantes com um trabalho representativo, me traz uma felicidade
ímpar. Mandei na mesma hora um recado perguntando seu e-mail e onde
ele morava. A surpresa foi, que ele tinha seu estúdio a algumas estações
da minha casa. Marcamos de nos encontrar e fui até seu atelier. Um
galpão enorme com pé direito triplo e bem industrial. Um lugar incrível,
onde tudo acontece ao mesmo tempo agora…mesas lotadas de tintas,
lápis de cor, cadernos, e muitos, mas muitos trabalhos espalhados pelo
chão e paredes. Anthony trabalha com maestria em pequenas e grandes
escalas. Seus trabalhos podem ser um único e contínuo traço, até
composições enigmáticas, com várias camadas dos mais diferentes
materiais e texturas. Anthony prepara suas próprias cores, e que cores!

!

A consistência de todo aquele mundo me cativou, minhas visitas constantes ao seu
mundo, tornavam-se também parte do meu, ora cores fortes e vibrantes, ora
nostálgicas e cheias de emoção.!As crias do Anthony são geralmente figurativas e
consistem de faces, retratos, bustos e figuras organizadas em espaço semi definidos,
mesmo que primariamente. Seu trabalho é “raw” e visceral. Ver Anthony pintar é como
assistir a uma dança tribal, o trabalho é resultado dessa mistura entre o físico e o
mental, harmoniosamente natural e espontâneo.!Embora seus personagens sejam
resultado de uma composição abstrata, o resultado são imagens que fazem link entre
facetas humanas e animais. Animal também no sentido primitivo.

!
Anthony aplica as tintas, colagens e pigmentos nas telas, diretamente com
as mãos e com um olho no inesperado.!O resultado é encantador, e as
obras lançam um desafio ao espectador. É uma arte que olha de volta pra
você.!Anthony tem uma grande lista de exposições e colaborações nos
Estados Unidos e pelo mundo, e atualmente está com shows em
Copenhagen e NY. Seu próximo projeto é uma expo em grupo que
acontece na Waterhouse & Dodd e na Thierry Goldberg, além da produção
de um livro com sua obra ao longo desses produtivos anos.

SOBRE O AUTOR: GUIL MACEDO
http://mjournal.com.br/2014/01/anthony-‐miler/	
  

