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Yuko Shimizu 
ilustrou a capa do 
livro The Future is 
Japanese, uma 
antologia de ficção 
cientif ica e fantasias 
sobre o Japão 

A ilustradora Yuko Shimizu saiu de Tóquio em 
direção a Nova York para provar que há inúmeros 
caminhos para o sucesso 

YukoShimizu 
Uepois de 10 anos 

trabalhando como 
relações-públicas 
emTóquio.a 
japonesa Yuko 
Shimizu voou para 
Nova York para se 
entregar às paixões 
artisticas. Depois de 
uma década, suas 
ilustrações surreais 
já foram usadas por 
diversas marcas, 
como Pepsi e The 
NewYorkTimes. 
www.yukpart.oom 

A ilustradora Yuko Shimizu tomou a 
melhor decisão de sua vida quando 
resolveu mudar de país. Era 1999 
quando largou o emprego de 
relações-públicas em uma empresa 
corporativa de Tóquio, no Japão e se 
mudou para a efervescente Nova York, 
nos Estados Unidos, a f im de 
t rabalhar com ilustração. Sua arte 
mística, fantást ica e onírica se 
espalhou por revistas, livros, jornais e 
diversos t ipos de publicações. 

Apesar da fama que 
conquistou no meio .Yukodizquefo i 
tudo por acaso. Sempre gostou de 
desenhar e pintar, mas um instinto 
social a fez estudar publicidade e 
marketing, antes de entrar para uma 
empresa e atuar como relações-
públicas, onde f icou durante 10 anos. 
"Era infeliz no ambiente corporativo. 
Quando fiz 30 anos, precisava pensar 
no meu futuro. A arte sempre foi algo 
com o que gostaria de viver, então 

decidi dar uma chance." 
O estilo de Yuko pode até ter 

uma raiz nipônica, que evoca a beleza 
de pinturas em xilogravura al inhada à 
arte japonesa contemporânea. No 
entanto, essa aparente homenagem 
não é intencional, inclusive, em alguns 
trabalhos, Yuko tenta quebrar essa 
barrei ra. "Sei que as pessoas veem 
traços japoneses no meu trabalho, 
mas é como minha essência, e não 
uma opção consciente de referência." 

A art ista foi criada no Japão 
na década de 1960 e 1970 lendo 
histórias em quadrinhos e assistindo a 
desenhos animados, o que influenciou 
seus traços. "Parei de vê-los nos anos 
1980, mas não consegui me livrar das 
influência. Cheguei até a odiá-las", 
lembra Yuko. 

Já nos Estados Unidos, 
quando se tornou estudante na Escola 
de Artes Visuais de Nova York, seu 
primeiro objetivo era deixar de lado as 

http://www.yukpart.oom


A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

> influências e colocar algo mais americano. "Não demorei 
para perceber que não dava certo. Não penso, não pinto e 
não uso cores como os norte-americanos", conta. "Meus 
professores me ajudaram a entender que era bom ter 
inf luências da minha própria cultura." 

Sua conexão com o Japão e os Estados Unidos é 
clara. Recentemente, produziu ilustrações para o livro 
infanti l Barbed Wire Baseball, da autora Marissa Moss, 
quer será publicado ainda em 2013. A obra t rata da história 
de um garoto que cresceu sonhando em ser um jogador de 
beisebol, mas por conta da Segunda Guerra Mundial foi 
preso em um campo de concentração japonês. "Não é um 

livro infanti l típico, mas aborda um 
assunto extremamente importante. 
Sabia que t inha que trabalhar uma 
ilustração mais japonesa, ou 
americano-japonesa, e senti que era 
meu dever divulgar esse livro para o 
mundo", comenta Yuko. 

As i lustrações de caráter 
surreal estão mais presentes em 
revistas e jornais, sendo a primeira 
vez que i lustra para um público 
infant i l : "Costumava trabalhar na 
área editorai , em que é mui to rápido 
começar e terminar um projeto.Tenho 
amigos que i lustram livros infant is, 
por isso sabia quanto t rabalho e 
discipl ina é necessário para i lustrar 
todo o livro." 

Nesse projeto, Yuko 
descobriu que seus amigos não 
estavam exagerando sobre o f luxo de 
trabalho envolvido. A rotina a 
consumiu tanto, que f icou estressada 
e teve de ir ao médico para tratar de 
um zumbido nos ouvidos. "Não dá para 
imaginar o quão feliz eu fiquei quando 

terminei as i lustrações e recebi a 
primeira cópia do livro. Não sei se 
faria outro, mas é como uma mulher 
depois do primeiro parto ao dizer que 
nunca terá outro bebê até vê-lo 
sorrindo", explica. 

O livro Barbed Wire 
B a s e b a l l será mais um grande 
t raba lho de Yuko a ser acrescentado 
em seu extenso por t fó l io . Suas 
out ras i lust rações já apareceram 
em diversos produtos , como 
camise tas da Gap, la tas da Pepsi, 
car tazes da VISA, campanhas da 
Microsof t , capas das ed i toras 
Penguin e DC Comics, e t a m b é m em 
páginas das publ icações The New 
York Times, Time, Rolling Stone e The 
New Yorker. 
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Um dos primeiros grandes reconhecimentos de 
seu trabalho foi o lançamento pela editora alemã Gestalten, 
em 2011, de um livro repleto de sua ilustrações. Além disso, 
a reputação de Yuko faz com que seja chamada para dar 
palestras e workshops ao redor do mundo - ela também é 
professora na Escola de Artes Visuais de Nova York. Porém, 
lembra que alguns blogs e sites atr ibuem erroneamente a 
ela a responsabilidade por ter criado a personagem Hello 
Kitty,quefoi realizada por outra YukoShimizu. 

A arte da i lustradora é feita metade digitalmente 
e metade manualmente, misturando as técnicas do 
Photoshop com a harmonia do trabalho manual. "Amo o 

processo de colocar o pincel de 
caligrafia japonesa em um pote de 
t inta e desenhar no papel", reflete. 
Yuko passa bastante tempo 
pesquisando sobre um assunto, 
cr iando diversas miniaturas e 
rascunhos para só depois criar. 

Quando finaliza o processo manual, 
Yuko passa a imagem para o 
Photoshop e começa a trabalhá- la. 

Além do dom artístico, a 
administração dos negócios é sua 
outra habilidade. Ela possui um estilo 
único quando se t rata de 
autopromoção e do gerenciamento de 
sua carreira como freelancer -
algumas dicas estão disponíveis em 
seu site. "Tudo o que aprendi antes de 
trabalhar com arte apliquei em minha 
carreira. Experiência de vida: você não 
pode subestimá-la", acredita Yuko. 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 69, p. 44-47, maio 2013.




