
Jules Julien 
Depois de estudar em Marselha e em Toulouse, na 
França, Julien Roare - ou Jules Julien - se formou 
em Design Gráfico.Já se interessava por ilustração 
durante a faculdade, mas, quando terminou os 
estudos, começou a trabalhar na agência DDB, em 
Toulouse, onde ficou por quatro anos. Em seguida, 
atuou 10 anos como diretor de arte em Paris, 
também na França, até decidir dar um tempo na 
carreira. Atualmente, trabalha como ilustrador 
freelancer.www.julesjulien.com 

0 projeto 

Exposições de arte 
Além de trabalhar para uma série de clientes 
comerciais, Jules é chamado com frequência 
para participar de exposições, incluindo solos. 
Os tópicos não são sempre escolhidos por ele, 
mas o ilustrador aprecia a liberdade que tem para 
experimentar novas formas e criar universos de 
trabalho com base em seus pensamentos e 
sentimentos. Depois de 14 anos trabalhando com 
publicidade, agora explora painéis pessoais. 

Recursos utilizados 
AdobeCS3 
Câmera digital 
Canon PowerShot 
G10 

Em minha arte, sempre há uma 
dualidade entre sedução e repulsão. 
Acredito que uma boa série de 
imagens deve conter essas ideias, mas 

deve haver um poder unificador. Assim que o observador se 
depara com uma peça minha, geralmente fica com um pé na 
realidade e o outro no enigma. 

Quando produzo um trabalho para uma exposição, 
meu ponto inicial é lidar com o assunto de um modo íntimo, 
dando atenção a meus pensamentos e opiniões. Normalmente, 
me vejo como meu primeiro observador. Imagino o que quero 
enxergar. Depois, conforme construo em cima do conceito, 
tento escolher as principais peças visuais, que o observador 
pode usar para desvendar a mensagem.Também deixo 
espaços vazios, permitindo que as pessoas projetem suas 
próprias histórias. 

A última exposição da qual participei foi Aimer/ 
Marie, no centro artístico La Chapelle des Calveriennes, 
em Mayenne, na França. O lugar é uma capela antiga, onde 
pessoas religiosas costumavam rezar. Em seu centro, há 
uma escultura de Jesus Cristo descendo da cruz. Percebi 

http://freelancer.www.julesjulien.com


01 As peças da 
sérieAimer/ 
Marie foram 
penduradas com 
uma concertina, 
com a parte de 
trás de cada 
imagem pintada de 
vermelho para criar 
um reflexo 

02 A ideia de 
Aimer/Marie 
era representar 
a tensão entre a 
pureza da Virgem 
Maria e a paixão 
carnal do amor. 
Todas as imagens 
foram dispostas 
em uma capela 

antiga. Com 
detalhes pálidos 
e brancos, a série 
retrata cenas 
do cotidiano, 
representando o 
mundo físico que 
habitamos em 
nossa intimidade 

02 

que existiam duas opções: poderia fazer uma peça que se 
distinguisse do local e não levasse em conta seu contexto 
histórico, ou poderia unir o prédio às minhas ideias. Escolhi a 
segunda opção, e a ideia foi criar um diálogo entre a pureza 
da Virgem Maria e o lado físico da paixão e do amor carnal. 

Criei 13 imagens enfrentando a inclinação da 
cruz: cada uma traz cenas do cotidiano usando códigos 
gráficos. Há uma garota caminhando, um rapaz se virando, 
um pássaro, uma pessoa sorrindo e outra fumando. As 
figuras foram penduradas no teto, como uma tela de slides, 
e se moviam na direção do projetar, dando um senso de 
movimento, acentuando a ideia de uma narração. As imagens 
foram apresentadas em tons pálidos e branco, mas a parte 
de trás de cada peça era vermelha. A dualidade entre paixão 
e virgindade era exposta quando a claridade entrava no 
centro e refletia a cor vermelha em cima de cada imagem. 



03 Jules fez 
sua própria 
interpretação de 
150 brasões na 
série French 
Heraldry, para o 
evento Nuit 
Blanche sediado 
em Metz, na Franca 

04 Casamento 
entre a França 
moderna e seu 
passado histórico, 
a série French 
Heraldrytrouxe 
brasões clássicos 
e imagens atuais 

05 Smiling Night 
Animals é uma 
série de flyers que 
apresenta animais 
sorridentes em 
um fundo vibrante. 
Foi feito por Jules 
para a boate Zouk, 
deCingapura 

A superfície sugeria que os objetos se avermelhavam de 
vergonha ou de prazer. Queria associar a luz solar a Deus. 

Projetei as imagens do mesmo modo que crio a 
maior parte de meus trabalhos: usando o lllustrator. Minha 
primeira mídia é a aquarela, mas gosto do modo como o 
lllustrator me permite controlar cada figura. Posso trabalhar 
nos detalhes usando a ferramenta Zoom, o que jamais seria 
capaz de fazer no papel. 

Para cada peça, primeiro, criei uma aquarela 
com uma tinta quase invisível. 0 branco extremo, em 
contraste com os detalhes de cada imagem, fez com que 
elas parecessem fantasmagóricas, mas, ao mesmo tempo, 
sugerem que cada sujeito é corpo e sangue. 0 vermelho da 
parte de trás é igual à cor encontrada nas lamparinas da 
igreja, e simboliza a presença de Deus. 

Outra série que fiz e que também continha um 
contexto histórico foi French Heraldry. Fui contratado pelo 
estúdio City of Metz para participar do evento cultural Nuit 
Blanche, uma noite em que várias cidades francesas sediam 
festivais de arte. O cliente queria um trabalho baseado na 
genealogia francesa, que levasse em conta o debate do país 
sobre identidade nacional - que é bastante controverso. 

Depois de estudar a heráldica francesa e 
internacional, decidi criar brasões que refletissem as origens 
que muitos de nós possuem. Eu tenho ascendência francesa, 
italiana, espanhola e árabe, por exemplo.Tentei reinterpretar 
os brasões de cada cidade, região e estado usando 
elementos da heráldica francesa e recursos internacionais. 
Além de uma flor-de-lis e de outros animais que sempre 
"são encontrados em brasões, coloquei um lettering no estilo 
árabe, uma mão de Fátima (símbolo judeu e muçulmano) e 
um gato japonês. 

Ao todo, foram feitos 150 emblemas. Mais de 20 
mil pessoas chegaram a visitar a instalação criada. Em breve, 
pretendo transformar esse trabalho em livro. A decisão de 
usar vermelho, branco e azul no lugar das cores heráldicas 

originais foi tomada por causa do plano de fundo da mensagem 
para a exposição, que se tratava de uma identidade nacional 
francesa.Também tinha que manter o design diferenciado e legível, 
apesar da complexidade de alguns dos elementos. 

Nesse trabalho, usei as cores da bandeira e em Aimer/ 
Marie trabalhei com um tom pálido para produzir o branco. Quando 
fiz uma série de flyers para a casa noturna Zouk, de Cingapura, 
decidi usar cores bem vívidas. O material era um convite para 
festejar, dançar e beber. Usei imagens de animais noturnos - como 
um gato, uma coruja e uma aranha - e apliquei um sorriso humano 
neles. Dessa forma, enfatizei a diversão oferecida pela boate. 

Os flyers passam a impressão de serem um céu 
artificial, então escolhi uma cor harmoniosa para cada peça. Sou 
suspeito quando se trata de cores. Após 14 anos na publicidade, 
me questiono sobre o que a cor esconde, o 
que vende, o quão alto é o seu barulho e em 
qual felicidade artificial deseja viver. Temos 
muitas cores misteriosas, como o laranja. 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 44, p. 80-82, abr. 2011.




