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Meu nome é Emilse Delgado, nascido em 1981 no bairro de Mataderos, em Buenos Aires, 

Argentina. 

Minha paixão pelo desenho vem desde tenra idade, eu gostava de desenhar um monte de gente e 

fez dele interesse especial em seu vestido, mas, em seguida, há muitos anos que a paixão 

permaneceu adormecido 

Meus primeiros estudos realizados no FaDu, em 2000, começou a estudar desenho industrial, 

mas no segundo ano da corrida percebi que o meu lado criativo não foi refletido lá, e então me 

matriculei em Design de Moda. Enquanto frequentava últimos anos, comecei a trabalhar na 

guilda têxtil; esta atividade que eu achei muito tedioso do técnico, árdua e repetitiva, ao invés de 

desencorajar, deixe-me reconhecer me uma inclinação para artístico, criativo. Por um longo 

tempo eu projetei estampas, bordados, etc; em alguns casos, as criações foram totalmente minha 

e, por vezes, foram baseados em pedidos dos clientes, a quem também colocá-los uma parte de 

mim jogando; assim eu estou ligando as minhas ideias e as dos outros, com bons resultados. 

Outra das minhas atividades era projetar catálogos, eu trabalhava numa fábrica de apetrechos. 

Lá eu aprendi sobre a variedade de texturas, materiais, formas, tamanhos e combinações; Desde 

então, os detalhes começaram a me fascinar! 

Após a corrida me inscrevi para uma oficina de desenho para deixar ir e ver o que aconteceria se 

eu desenhei o que eu senti, e foi assim que eu conheci novamente com a paixão da minha 

infância. Percebendo isso, comecei a estudar em lugares diferentes e com diferentes 

profissionais, de quem eu aprendi muito. Comecei a internalizar cada vez mais no mundo da 

ilustração. 



Nesta longa pesquisa e trabalho, eu estava encontrando com o que no momento faz-me 

verdadeiramente feliz e reflete melhor a minha criatividade. Em cada ilustração tentativa de 

comunicar questões que me interessam; transmissão própria e sentimentos dos outros me afeta; 

na esperança de gerar, em quem recebe as minhas criações, o que sinto e que durante estes anos 

eu estava discando. 

 


