
sos temáticos ecléticos, alguns já clássicos, outros iniciantes, dez dos mais emblemáticos des-

ta geração* exibem suas obras -a maior parte inédita- nas páginas a seguir.

ESTÚDIO COLLETIVO DE DESIGIM
Reunidos desde 2003, os diretores de arte paulistanos Marcelo Roncatti, 30, e Vanessa
Queiroz, 32, o diretor de internet Fábio Couto, 29, e o ilustrador David Bergamasco, 29,
ilustram pessoas, monstros, letras e "tudo o que era legal desenhar aos cinco ou dez anos"
www.colietivo.com.br

DEVERAS
O Deveras é o encontro de "dois caipiras e um nordestino no inverno de 2007 em São
Paulo": os designers Diogo Blanco, 26, Gregorio Romero, 23, e Hilnando Mendes, 26,
O estúdio mescla ferramentas antigas e novas para criar projetos de design gráfico,
ilustrações e animações de estilos variados.
www.estudiodeveras.com

FIRMORAMA
Os amigos de colegial Jackson Peixer, Cleiton Nass e John Karger, todos com 25 anos,
criam fontes e seres supercoloridos em Santa Catarina. "O que já ouvimos falar de mais
inusitado sobre nossos trabalhos é que têm gosto e cheiro."
www.firmorama.com

NCORADOS EM PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE EXPOSIÇÃO E CRIAÇÃO,

OS ILUSTRADORES BRASILEIROS DOS ANOS 00 atuam de forma independen

te na mídia e na arte contemporânea internacional. Com técnicas próprias e univer-



YOMAR AUGUSTO
Yomar Augusto, 32, nasceu em Brasília e morou no Rio de Janeiro, em Nova
York e tia Holanda, onde concluiu mestrado em tipografia pela Academia
Real de Arte de Haia. Seus desenhos misturam elementos digitais e
analógicos, tipografia e design, e já foram expostos no Japão.
www.yomaraugusto.com

EDUARDO RECIFE
O mineiro Eduardo Recife, 28, atingiu projeção mundial com
suas colagens que misturam fotos, tipografia e texturas,
criando imagens com muitas camadas e ícones familiares,
www.eduardorecife.com

Text Box
Mulheres Barbadas os Paulistanos Júlio Zukeman, 25 e Henrique Lima, 24 fazem desenhos de entupir a páginas com porcos, guitarras, mostros, conchinhas macarrões, rádios, passarinhos, cervejas, caveiras, tortas, telefones... A dupla prepara uma exposição na loja Micasa, em SP, que será ilustrada das paredes aos móveis, em agosto. www.mulheresbarbadas.com



ILUSTRADORES

Designer gráfico, ilustrador e artista de games, o paulista
Wiliian Hideki Murai, 24, gosta de desenhar mulheres
bonitas, nuvens e luzes. "A maneira como a luz reage sobre
as coisas me inspira, a internet e o Google Reader também.'
wwvw.willmurai.com

MOPA
Amigos da Universidade de Brasília, Alline Luz, 25, Daniel Gízo, 25, Felipe
Cavalcante, 24, e Rogério Lionzo, 24, produzem toy art, fontes e desenhos
coloridos. A revista britânica "Computer Arts" os citou na capa, entre os dez
designers brasileiros que devem chamar a atenção no futuro.
www.estudiomopa.com
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GRAMPÁ
Premiado com o Eisner Awards e o HQ MIX 2008, o gaúcho
Rafael Grampá, 30, faz parte da mesa dedicada aos
quadrinhos na Flip 2009 e dirige a arte do filme "Dobro de
Cinco", adaptação para o cinema da obra de Lourenço
Mutarelli, prevista para estrear neste ano. "A idéia é ir em
frente, com papel, pincel e nanquim de acompanhantes."
furywater.wordpress.com

Bruno 9li, 29, desenha metamorfoses, heróis épicos e personagens
sobrenaturais, com traço forte e saturado. "Crio seres fortes e em evolução
espiritual, homens e espaçonaves, armaduras futuristas, antenas, satélites,
sons de pássaros e imagens alquímicas."
www.bruno9li.com

Text Box

Text Box
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