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Para a realização desta ilustração foram seguidos os três conceitos apresentados em briefing: 

Química, Natal e Solidariedade. 

 

Solidariedade, por ser um conceito abstracto e cuja tradução visual se tem sempre centrado na 

representação de mãos dadas, abraços, etc. foi necessário proceder a sinónimos que o 

expressasse como: ajuda>cooperação>união.  

  

 Por seu lado a simbologia para o conceito de Natal, está mais que definida, pelo que foi 

deixada para o fim a escolha do elemento chave que o iria fazer representar na imagem. 

Por fim o conceito de química foi o que ofereceu mais imagens possíveis de converter em 

analogias que representassem os dois conceitos acima. 

 

No fim, após alguma pesquisa e ensaio, foram escolhidas as imagens de átomos e moléculas. 

Inicialmente foi criada a analogia entre um grupo de pessoas juntas representadas de forma 

estilizada e a forma como os átomos se juntam para criar moléculas.  

 

Com o desenvolvimento da ideia e pegando no módulo de uma espécie de molécula/pessoa, 

recorreu-se ao trabalho de ampliação, redução, transparência, sobreposição e rotação, que peça 

a peça formou um monte de elementos que deu origem a uma forma que cada vez mais se 

aproximou da árvore de Natal. Assumindo isto como uma das pontes para o conceito que tinha 

sido guardado para o fim acrescentaram-se as “unidades” (átomo) que com um tratamento de 

bola de Natal decoram a “árvore molecular”.  

Ainda para reforçar a ideia de Natal, geralmente na cultura ocidental associada ao Inverno, 

através da rotação alguns dos módulos formaram flocos de neve. 

 

 Na decisão de cor recorreu-se a um azul claro eléctrico para dar vida e energia à imagem. Para 

reduzir o leque de cores e de forma a conseguir contrastes sem excessos, introduziu-se o 

vermelho que devido à sua relação de complementaridade com o azul já utilizado acrescentou 

dinâmica a toda a composição ao mesmo tempo que se manteve a relação com uma das cores 

mais natalícias. 
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