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O fluxo natural encaminhou a paulistana Juliana Russo 
(www.jurusso.tumblr.com) para a arte e o ofício da 
ilustração; afinal, ela nunca pensou em ser ilustradora, 
mas, quando viu, já estava trabalhando na área. Formada 
em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP), em 2000, Juliana saiu da faculdade sem 
saber o que faria em seguida. Foram dois anos em que 
ficou perdida, fazendo algumas montagens de exposição 
enquanto também construía um portfólio de pintura. Com 
ele, em 2002, partiu em busca de trabalho e foi convidada 
pela editora de arte da extinta Revista MTV para fazer uma 
ilustração. “Aprendi a ilustrar ilustrando, por conta disso 
errei muito. No começo saíam algumas coisas legais, mas 
saíam coisas tristes também”, comenta Juliana.

A ilustradora é adepta do traço puro, aquele que 
você vê que é de verdade. Por isso mantém em cima da
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> mesa de seu escritório um porta- 
retrato do artista Paul Steinberg: 
“Nossos trabalhos são muito 
parecidos em alguns aspectos. Ele 
também olha a cidade e faz desenhos 
de observação”. Ela conta que, quando 
viu trabalhos de Steinberg ao vivo, 
percebeu que o desenho não era um 
primor, mas era lindo por conta de sua 
forma imperfeita. Para ela, quanto 
mais simples e verdadeiro for o 
desenho, mais ele comove. Nesta lista 
de mestres também inclui artistas 
como Leonilson e Frida Kahlo.

Acostumada a trabalhar 
com editorial - suas ilustrações já 
saíram em publicações como Folha de 
S. Paulo, Bravo!, Superinteressante,

Trip e Revista Gol a experiência fez 
com que ela aprendesse a mexer na 
imagem dando uma boa fluidez ao 
conteúdo. “Desenho é repertório, 
quanto mais você desenha, mais 
maneiras de desenhar aprende. As 
primeiras ilustrações que fiz eram 
muito frontais, mas depois você 
descobre outros ângulos e outras 
maneiras de ocupar uma página”, 
explica. Seu processo de criação 
acontece por meio da parceria entre 
sua caneta Desegraph 0,3 e o 
Photoshop, já que este software dá a 
flexibilidade de voltar atrás caso haja 
algum erro na hora de colorir - aliás, a 
cor só entra em seus desenhos se 
Juliana realmente achar necessário.
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Outra ferramenta útil é o 
Google Street View, pois permite que 
ela desenhe lugares em que não 
pode estar e, através do zoom, tenha 
acesso a perspectivas diferentes. O 
resultado é um portfólio repleto de 
desenhos de cidades, que se juntam 
aos muitos retratos de São Paulo, 
cidade onde Juliana nasceu e vive 
até hoje, feitos a partir de suas 
caminhadas e observações das ruas 
paulistanas. “Passei seis meses fora 
de São Paulo, o que foi muito 
importante, porque entendi o quanto 
a capital paulista é legal. Ao voltar, 
quis descobrir a cidade e comecei a 
desenhar o que via" justifica. Desse 
interesse pela cidade surgiu a série

“Santos Urbanos”, composta de 
desenhos de meninos de rua que, 
marginalizados pela sociedade, nos 
desenhos de Juliana são 
santificados, e a participação no 
grupo mundial Urban Sketchers 
(www.urbansketchers.org) que reúne 
pessoas que desenham cidades.

Ainda em São Paulo, a 
arquitetura antiga e as favelas 
também são elementos que 
despertam sua atenção, pois ambas 
possuem soluções em suas estruturas 
urbanas que Juliana considera 
incríveis.“A arquitetura antiga se 
preocupa com detalhes. É legal 
desenhá-la, porque quando você 
termina uma coluna, lá tem uma

cabeça de leão e você se desafia a 
desenhar aquilo.” Em relação à favela, 
Juliana comenta que é como se tivesse 
tudo em um lugar só: “A pessoa quer 
construir um quartinho e constrói do 
seu jeito, às vezes apoiado em outro 
quartinho. Essas estruturas são como 
um rizoma”.

A relação com a cidade fez 
com que Juliana consolidasse seu 
interesse por urbanismo e este, por 
sua vez, firmou-se quando entrou no 
Cidades para Pessoas (www 
cidadesparapessoas.com) - projeto 
que busca soluções para problemas 
urbanos com base em outros locais.
“A minha relação com a cidade fez 
com que ficasse atenta às >
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>estruturas urbanas”, afirma. 
Segundoela, o projeto apareceu 
para tirá-la da frente do 
computador: “Fui viajar e desenhei 
em campo. Estou a fim de voltar a 
ser mais artista plástica. Adoro 
ilustrar e não pretendo parar, mas 
quero produzir coisas mais 
experimentais e autorais”.

As escolhas de trabalho de 
Juliana estão ligadas ao seu estilo de 
vida - ela é vegetariana e usa bicicleta 
como meio de transporte -, o que faz 
com que busque uma coerência na 
escolha de projetos, que devem estar 
ligados a boas causas, e se aproxima 
mais de trabalhos que transformem a 
vida das pessoas, como a criação do

Parque para Brincar e Pensar (bit.ly/ 
UedTZs), que fez junto com o Coletivo 
Contrafilé, em São Paulo:“Você 
consegue transformar um entulho em 
um parque, o que acaba mudando a 
vida das pessoas”. E, por outro lado, se 
afasta de projetos publicitários, em 
que o verbo “maquiar”, muitas vezes, 
prevalece acima de “transformar”. 
“Nunca quis fazer muito publicidade, 
porque não gosto de ter cliente que 
fale 'desenhe em verde ou azul', 
porque o desenho é a expressão da 
verdade", defende Juliana.

Essa personalidade meio 
anárquica, meio revolucionária é o que 
leva Juliana para longe das amarras 
do mercado. Os trabalhos que quis

fazer nunca foram decorrentes do 
dinheiro. “Meu trabalho fica mais forte 
fazendo o que gosto, porque quando 
você faz uma coisa que não está a fim, 
não faz com o mesmo tesão." Nessa 
caminhada, conforme amadureceu, 
seu traço seguiu o mesmo caminho, 
mas sua base permaneceu existindo 
entre o acerto e o erro. “Eu continuo 
aprendendo muito com a minha 
produção. Estamos sempre em 
transformação. No dia em que não 
estiver mais, tenho que me aposentar."
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Text Box

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 66, p. 48-53, fev. 2013.




