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Em setembro de 2014 milhares 
de pessoas acompanharam 

durante uma semana as palestras 
do Ilustracon e obtiveram 
valiosas informações sobre os 
bastidores de diversos mercados 
da ilustração, montagem 
de portifolio, questões 
éticas, comerciais e técnicas 
apresentadas por renomados 
profissionais que atuam no 
mercado brasileiro e também no 
exterior.
Esse ano, ao invés de um 
congresso, iremos realizar 
periodicamente bate-papos com 
alguma feras da ilustração para 
conhecer melhor suas idéias, 
trajetórias e trabalhos.
Os links para os vídeos dessas 
conversas vão ficar em nossa 
fanpage no facebook e para 
você poder apreciar com mais 
calma o trabalho de cada uma 
dessas feras vamos sempre 
registrar um pouco desses 
encontros em materiais em PDF 
como esse que você vê agora.
Para inaugurar essa fase 
começamos com uma conversa 
feita ano passado com incrível 
Tiago Hoisel! E além dele você 
também vai conhecer o trabalho 
de mais três ilustradores da 
nossa comunidade do Ilustracon: 
Guilherme Batista, Rafael Pita e 
Yuji Schmidt!
Espero que seja um prazer tão 
grande para você passear pelos 
trabalhos expostos nas próximas 
páginas dessa 
revista como 
foi para mim! 
Abração!

Rice Araújo
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ABahia tem presenteado 

o Brasil com artistas 

incríveis em todas as modalidades 

e Tiago Hoisel é mais uma dessas 

gratas surpresas que ela nos traz.

Muito jovem ainda, Tiago Hoisel 

chama a atenção dentro e fora 

do Brasil e se destaca nessa nova 

geração de ilustradores pela 

qualidade, maturidade e bom humor 

do seu trabalho sempre primoroso.

Nessas páginas algumas imagens 

de encher os olhos e alguns trechos 

de nosso bate-papo.

HOISEL
Tiago

Link para o hangout
feito com a fera!

https://www.youtube.com/watch?v=0Mvxxg2D5xI
https://www.youtube.com/watch?v=0Mvxxg2D5xI
https://www.youtube.com/watch?v=0Mvxxg2D5xI


“Comecei a desenhar desde pequeno, copiava os 

desenhos da Disney, Turma da Mônica, até que 

aos 14 anos em vi uma caricatura pela primeira vez.

Era uma caricatura do Ique na seção Radar 

da Revista Veja e eu comecei a colecionar as 

caricaturas dele e a tentar copiar os desenhos dele. 

A partir daquele dia eu pensei: quero aprender 

a fazer isso! Considero que ali foi o meu início 

como ilustrador porque eu comecei a desenhar 

seriamente todos os dias como algo que eu queria 

aprender, que eu queria fazer.”
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“Eu comecei com grafite querendo desenvolver minha percepção 

para enxergar os valores e poder fazer uma reprodução realista 

daquilo que eu estava vendo e desde o começo eu tinha uma 

certa consciência de que eu queria desenvolver minha percepção.

Técnica e percepção são duas coisas que a gente precisa 

desenvolver mas desenvolver a observação para mim é mais 

importante do que a técnica.”

Antigas caricaturas a lápis de Tiago.
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“Quando entrei na faculdade descobri 

os salões de humor e fui descobrindo 

novas referências de caricaturistas como 

Baptistão, Dálcio, Páffaro e montei um blog 

onde comecei a postar meus desenhos e a 

partir dali começaram a surgir propostas de 

trabalho. Eu fazia só por hobbie, por gosto, 

mas eu tinha uma dedicação.

Foi meio sem querer que eu comecei a 

trabalhar com ilustração.”

https://www.facebook.com/ilustracon


“Eu comecei depois a querer criar 

minhas imagens, avançar além da 

caricatura fazendo as ilustrações 

porque de alguma maneira na 

caricatura eu estava preso a uma 

referência e quando eu estava 

melhor tecnicamente, minha 

percepção estava melhor eu quis 

criar minhas imagens, criar minha 

iluminação, criar minhas histórias.”
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“A primeira vez que eu vi uma animação da Meindbender 

eu achei sensacional e pensei: espero um dia poder 

trabalhar com esses caras! Fiquei muito fã do estilo que 

eles estavam desenvolvendo e senti que tinha a ver com 

meu trabalho, com o que a gente queria fazer aqui no 

estúdio. Nós ainda não fazíamos animação.

E simplesmente uma semana depois eles me ligaram! 

Disseram que haviam visto alguns trabalhos nossos na 

internet e queriam trabalhar com a gente!”
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Concepts do 

personagem 

PaoloPizza para o 

comercial da Gillette, 

desenvolvido com 

Pedro Conti, seu 

sócio na Technoimage 

e demais membros 

da equipe e em 

parceria com o estúdio 

Meindbender.

Link para o vídeo UFCecê 
feito pela TechnoImage em 
parceria com o estúdio sueco 
Meindbender para a Gillette, 
via agência África

https://www.facebook.com/ilustracon
https://vimeo.com/71740656
https://vimeo.com/71740656
http://www.technoimage.com.br/


Siga o Tiago Hoisel por aí!
www.facebook.com/art.hoisel
tiagohoisel.blogspot.com.br

www.technoimage.com.br

“Eu já fiz e tenho algum conhecimento de ferramentas 3D mas 

o meu trabalho é basicamente de ilustração e pintura. Eu aplico 

um pouco do conceito dos softwares 3D nas minhas pinturas, 

entendendo como a luz se comporta, como é que os materiais 

se comportam e alguns clientes até confundem achando que é 

3D, mas no geral meu trabalho é de pintura mesmo.”

Link para o vídeo Trojan Horse was a Unicorn
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Link para o vídeo do Piá-Lac.

Concepts das 
personagens 
do comercial 
Piá Lac
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Após o Ilustracon de 
2014, alguns ilustradores 
profissionais e amadores 
formaram uma pequena 
comunidade para trocar 

experiências e idéias. Nas 
próximas páginas você vai 

conhecer o trabalho de 
Guilherme Batista, Rafael 

Pita e Yuji Schmidt, três 
membros desse grupo.

https://www.facebook.com/ilustracon


Guilherme
BATISTA

batistaguilherme.artstation.com     |     www.behance.net/batistaguilherme     |     

http://batistaguilherme.artstation.com
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batistaguilherme@hotmail.com

Jovem ilustrador e Concept Artist, Guilherme Batista é um carioca formado em Artes e 

Design pela Universidade Federal de Juiz de Fora e desenvolve seu trabalho focado 

em sua paixão: arte fantástica e ficção científica para os mercados de games, animação, 

RPG e onde mais for necessária a criação de novos mundos e personagens.

mailto:batistaguilherme%40hotmail.com?subject=Revista%20Ilustracon
https://www.facebook.com/ilustracon


Rafael
PITA

http://rafaelpita.blogspot.com.br     |     rafaelpitaarte.wix.com/rafaelpita     |     

Baiano, Rafael Pita começou como autodidata e em São Paulo veio 

buscar instituições como o Instituto Tomie Ohtake, Estúdio Impacto 

HQ e a Quanta Academia de Artes para aprimorar-se como profissional

Como ilustrador, atua principalmente no mercado editorial e também 

ministra oficinas e aulas de desenho e pintura, além de desenvolver 

seus projetos autorais em fine arts e participar de exposições como na 

Bahia onde foi premiado com Menção Especial.  

Atualmente está com aquarelas expostas em Ilhéus-BA, onde reside e 

na Galeria da Livraria Cultura - Conj. Nacional, São paulo.
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http://rafaelpita.blogspot.com.br     |     rafaelpitaarte.wix.com/rafaelpita     |     rafaelpita.arte@yahoo.com.br
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www.yujiarte.com     |     Instagram: yuji.schmidt     |     
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SCHMIDT
www.yujiarte.com     |     Instagram: yuji.schmidt     |     yujiarte@gmail.com

Aos 13 anos estreou profissionalmente com sua primeira                          

.  publicação, um livro infantil da WS Editora e,  desde então, 

vem desenvolvendo uma gama de estilos tão diversos quanto 

suas influências, do cartum ao desenho realista e ao abstrato.

Hoje seu foco principal é a ilustração publicitária e seu traço 

pode ser visto em anúncios na tv, quadros, games, camisetas,  

exposições e livros, não só no Brasil, mas também em países 

como os EUA e a Polônia.

Yuji

http://www.yujiarte.com
http://instagram.com/yuji.schmidt
mailto:yujiarte%40gmail.com?subject=Revista%20Ilustracon
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CHATEAUBRIAND ALMEIDA
https://www.behance.net/chateaubriand

GUSTAVO ZIMMER
http://cargocollective.com/gustavozimmer

GLAUCIA SILVA
glauciasilva.carbonmade.com

ELDES
http://www.eldes.com/

CAMILA DE GODOY
http://www.camiladegodoy.com.br

ALAN CASSIO FONSECA
http://fonsecaarts.blogspot.com.br/

https://www.behance.net/chateaubriand
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http://cargocollective.com/gustavozimmer
http://glauciasilva.carbonmade.com
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http://www.eldes.com/
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LUCAS LOURENÇO
http://www.lucaslourenco.blogspot.com.br/
www.pequenosertao.blogspot.com (TIRAS)

LUCAS BUSATTO
http://www.lucassbusatto.com/

MÔNICA PASA
https://www.behance.net/MonicaPasa

MARIA DAS GRAÇAS SANTOS
https://www.facebook.com/arteolinda?ref=hl

LIZ FRANÇA
http://lizfranca.blogspot.com.br/

http://www.lucaslourenco.blogspot.com.br/
www.pequenosertao.blogspot.com
http://www.lucassbusatto.com/
https://www.behance.net/MonicaPasa
https://www.facebook.com/arteolinda?ref=hl
http://lizfranca.blogspot.com.br/
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RAFAEL VICTOR
https://www.behance.net/rafaelvictor

RAEL DIONÍSIO
http://raeldionisio.carbonmade.com/

RICE ARAUJO
http://www.ilustracaodigital.com.br

RODRIGO TRAMONTE
http://www.rodrigotramonte.com/

NANNIE ANTONINI
http://nannieart.wix.com/nannie

https://www.behance.net/rafaelvictor
https://www.behance.net/rafaelvictor
http://raeldionisio.carbonmade.com/
http://www.ilustracaodigital.com.br
http://www.rodrigotramonte.com/
http://nannieart.wix.com/nannie


ROGÉRIO LIMA (MURILO CAM)
https://www.behance.net/cangula

SERGIO SIMABUKURO
https://www.facebook.com/shimaby

THIAGO LUCAS
https://www.behance.net/thiagoarte

RODRIGUES
http://rodriguescriacaoearte.blogspot.com.br/

ROMO OLIVEIRA
http://romo.art.br/

THAUANA SCHNEIDER
https://www.facebook.com/thauanasch
http://www.thauanasch.com.br/
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