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Introdução
A exposição online de ilustrações Tolkien no Brasil é uma iniciativa da Toca-Ba com o
objetivo de estimular o público em geral a produzir desenhos, pinturas e demais formas
de arte alusivas ao universo criado pelo Professor J.R.R Tolkien e também com o
objetivo de divulgar a arte de artistas locais e nacionais amantes de suas obras.
Tendo em vista que, na maioria das vezes, o leitor conhece mais artistas de outros
países como Inglaterra, Rússia, etc. que representam cenas desse renomado autor, vê-se
a necessidade de uma exposição como esta para a valorização da nossa arte.
Muitas vezes, nestas apreciações, obtemos somente as artes sem compreender qual o
seu estilo artístico empregado ou quais foram suas inspirações. Pensando nisso, esta
exposição, também enquanto livro digital, se propõe a oferecer descrições sobre cada
arte, inspirações e nos permite conhecer brevemente a vida dos seus autores.
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Ilustrações

Hobbiton

Técnica utilizada: Caneta Nanquim sobre papel.
Inspirações: Reprodução de ilustração feita a partir de
registros fotográﬁcos do set de ﬁlmagem dos ﬁlmes O
Senhor dos Anéis e O Hobbit
Artista: André, O Dekinha.

Condado
Técnica utilizada: Técnica mista, aquarela,
guache e ﬁnalização digital.
Inspirações: Composição de ilustrações com
inspirações em cenas reais dos ﬁlmes O
Hobbit e O Senhor dos Anéis e de criações.
Artista: André, O Dekinha.

Biograﬁa do artista
“Sou André Oliveira, tenho 34 anos e sou conhecido também,
desde os meus 5 anos, como Dekinha (não faço ideia do
motivo, mas é um apelido que me acompanha desde então).
Desde que me formei em Design Gráﬁco (2013), tenho me
dedicado a trabalhos editoriais e à ilustração, e atuo
proﬁssionalmente como tatuador.
Sou admirador compulsivo das obras do escritor J.R.R.
Tolkien, e muitas das minhas produções independentes se
inspiram em suas criações, seja em ilustrações ou editoriais,
partindo de elementos que envolvem o escritor e suas
histórias.
Em 2018, lancei meu primeiro editorial independente, a
Biograﬁa Ilustrada de JRR Tolkien, e, no ﬁnal de 2019,
também de maneira independente, produzi um novo livro, o
Bestiário ilustrado de JRR Tolkien. Em 2021 lancei um
Sketchbook com meus registros sobre a Terra Média.
Além de obras voltadas para o universo tolkieniano, meu
trabalho também explora outras temáticas, principalmente
direcionadas a literatura de fantasia, terror, quadrinhos,
heróis e até mesmo estilos do mundo das tatuagens.”

Numa Toca no chão vivia
um Hobbit
Técnica utilizada: Técnica aquarela em papel A5.
Data: Setembro de 2021
Inspirações: A arte foi inspirada na representação
do bolsão na obra cinematográﬁca O Hobbit.

Autora: Anny Miranda Paraguassú (Salvador-Ba)

And there are many paths
to tread
Técnica utilizada: Técnica aquarela em
papel, em tamanho A5.
Inspirações: A arte foi inspirada na comitiva
da sociedade do anel, representando seus
membros com uma adição de um membro
especial, que guia a comitiva nas diversas
jornadas que enfrentarão.
Artista : Anny Miranda Paraguassú
(Salvador-Ba)

Biograﬁa da artista
Anny, 24 anos, nasceu em Vitória da
Conquista, mas é soteropolitana de
coração.
Formada
em
Administração pela UFBA, pinta
desde
os
5
anos
utilizando
principalmente as técnicas à óleo e
aquarela. Sagitariana, extrovertida,
sua maior inspiração está na
natureza, é apaixonada pelo mar e
expressa essa paixão através de sua
arte,
com
a
qual
trabalha
proﬁssionalmente
desde
2020,
realizando encomendas e vendendo
suas obras.

O Olho de Sauron
Técnica utilizada: Técnica mista de lápis de cor e caneta sob
folha sulﬁte.
A proposta foi mesclar a suavidade do lápis à intensidade da
caneta para dar maior ênfase a alguns elementos.
Inspirações: Inspirada em uma edição da Martins Fontes de
O Senhor dos Anéis em que vemos o Olho de Sauron
estampado na capa. Reprodução de nuances de tons quentes
e combinação de outros elementos do universo de Tolkien
como seu monograma e a inscrição do Um Anel.
"Fiz esse desenho a pedido de um dos meus seguidores e foi
um desaﬁo gostoso estender onde estava cada tom do fogo e
como passar a sensação de luz, como se estivesse
brilhando.” – Helena Bartilotti, autora da obra.
Autora: Helena Bartilotti (Salvador-Ba)

Lettering para ele
Técnica utilizada: Lettering com caneta sobre
papel pólen 80g.
“Há anos havia comprado um caderninho com a
árvore de Gondor na capa e esquecido dele.
Quando o encontrei imaginei que nada mais justo
do que inaugurá-lo com alguma citação à obra.
Coloquei então várias referências e essa frase da
Arwen que demonstra toda a devoção que ela
dedicou a pessoa por quem se sentia amada. “ –
Helena Bartilotti, autora da obra.
Artista: Helena Bartilotti (Salvador-Ba)

Biograﬁa da artista
“Sou uma artista soteropolitana de 23
anos. Fui criada por pais artistas que
sempre incentivaram minha
criatividade e tento manter a arte viva
na minha vida até hoje. Hoje em dia
sou formada em dança pela Fundação
Cultural do Estado da Bahia e atuo
como tatuadora autônoma, tendo
meus trabalhos alocados no Instagram
@ink.swpann.”

O início da aventura
Técnica utilizada: giz de pastel oleoso
Inspirações: “Utilizando a foto da capa do DVD como
referência, ﬁz um rascunho com lápis colorido antes de
começar a aplicar as cores em camadas de giz
começando pelas cores mais escuras.” – Isabela Bonato,
autora da obra.
Data: 05/04/2021
Artista: Isabela Bonato D. ( Novo Hamburgo-RS)

O início da aventura

Técnica utilizada: Com lápis de graﬁte macio, HP ao 6B,
trabalhei as sombras e texturas do rosto do Samwise Gamgee
Inspirações: arte feita utilizando uma foto de referência do
ator Sean Astin, tirada diretamente do primeiro ﬁlme da
franquia A Sociedade do Anel.
Artista: Isabela Bonato D. ( Novo Hamburgo-RS)

Biograﬁa do artista
Isabela Bonato D
Nasceu em 27 de Maio de 2002, em Novo
Hamburgo, Rio Grande do Sul. Terminou o
ensino médio em 2019 na Escola de
Educação Básica Feevale, tendo a maior
parte do ensino fundamental e médio
cursado no colégio Sinodal Portão.
Possui uma paixão por desenhos desde a
infância e sempre com o incentivo de seus
pais. Através de sua tia foi apresentada ao
mundo geek e ao universo do maravilhoso
mundo do professor Tolkien. Está sempre à
procura de diferentes tipos de mídia para
aprimorar suas habilidades, sempre se
expressando pela sua arte.

Aracnofobia
Técnica utilizada: Arte digital
Inspirações: Procuro tentar com um pouco de humor
retratar momentos que são importantes para mim, tanto
nos livros quantos nos ﬁlmes, neste caso ﬁquei reﬂetindo
se o Frodo não deveria ter desenvolvido aracnofobia após
passar pela Laracna e quase ser devorado.
Artista: Leonardo Asprino

Véio do cacete
Técnica utilizada: Arte digital
Inspirações: Sempre ﬁquei imaginando como seria o
mesmo duelo entre entre Gandalf e Saruman, caso não
fossem feiticeiros.
Gandalf mais experiente em batalha com certeza teria
moído o Saruman.
Artistas e ou nomes das obras que utilizou de inspiração:
Ian Murray McKellen e Christopher Frank Carandini Lee
Artista: Leonardo Asprino

No livro morri melhor
Técnica utilizada: Arte digital
Artistas e ou nomes das obras que utilizou de inspiração:
Ian Murray McKellen e Christopher Frank Carandini Lee
Procuro retratar com um pouco de humor momentos que
são importantes para mim, tanto nos livros quantos nos
ﬁlmes.
Uso referências para montar o personagem quando quero
que tenha alguma semelhança com atores, como no caso
das duas artes envolvendo os magos. Depois disso, faço um
sketch de caneta no papel mesmo e uma vez que tenho a
ideia pronta, faço no digital. Atualmente faço tudo no ipad
pro usando um programa chamado PROCREATE.
Artista: Leonardo Asprino

Biograﬁa do artista
Leonardo Asprino, Reside na Cidade:
Santo André-SP, trabalha com Concept
artist and Character design.
Iniciou a carreira montando artes
publicitárias. Trabalhou durante 20 anos
na indústria ilustrando livros infantis;
desenvolvendo personagens para
empresas nacionais e internacionais.

Túrin Turambar e
Glaurung
Técnica utilizada: Nanquim em papel, seguido
de colorização digital, por Roberto Luís, artista
parceiro.
Inspirações: Inspirada nas ilustrações de Barry
Windsor-Smith, que faz uso de rachuras e
linhas cruzadas cujas texturas serviram de
inspiração para o artista.
Autor: Marcos Guerra (Natal-RN)

Maeglin
Técnica utilizada: Lápis graﬁte em papel,
seguido de colorização digital, por Rodwolf
Carvalho, artista parceiro.
Inspirações: “Minha principal inspiração foi a
leveza dos traços dos mangákas old school,
com um tom que me trouxesse um pouco das
atmosferas de JRPGs como Shining Force.”
Autor: Marcos Guerra (Natal-RN)

Você não vai passar
Técnica utilizada: Pirograﬁa
A elaboração se deu focando o conﬂito de forças entre
Gandalf e o Balrog como visto no detalhe apresentado
pela imagem. Sendo assim, a obra apresenta um
divisão entre a parte superior (o balrog) e a inferior
(Gandalf).
Inspirações: A indumentária nas mãos do demônio
foi inspirada nas armaduras que John Howe atribuiu
à ﬁgura do Balrog em suas ilustrações dessa mesma
luta. Gandalf teve sua vestimenta inspiradas nas
escolhas do ilustrador
David Wenzel , em "o Hobbit em quadrinhos".
Artista:Marcos Guerra (Natal-RN)

Barbárvore
Técnica Utilizada: Pirogravura
A gravura em questão é a primeira de uma trilogia
dedicada ao "Senhor dos anéis" , embora represente um
evento do segundo livro "As Duas Torres". A
composição foi concebida para formar um círculo
centralizado na ﬁgura central, trazendo uma ideia de
ciclo, inspirado pelas fases da natureza.
Inspirações: As árvores que compõem a gravura foram
livremente inspiradas na estilística céltica , comum em
manuscritos medievais como o livro de Kells. Já
anatomia de Barbárvore tem certa base nas feições
propostas por Alan Lee.
Artista:Marcos Guerra (Natal-RN)

Eu não sou um homem
Técnica Utilizada: Pirogravura
Inspirações: Representando o terceiro livro da
trilogia "Senhor dos anéis", "Eu não sou um
homem" teve uma composição em triângulo
descendente , cujo objetivo foi se adequar a uma
forma de cálice, símbolo associado às qualidades
femininas, encarnadas em Eówyn.
Boa parte da execução, em relativo ao uso de
texturas , segue inﬂuências do artista plástico
britânico Barry Windsor Smith.
Artista:Marcos Guerra (Natal-RN)

Biograﬁa do artista
Marcos

Guerra

Nasceu em 1985, em Natal-RN.
Graduou-se em Artes Plásticas,
UFRN. Lançou quadrinhos como
“Lampião na Terra dos Santos
Valentes” e “Auto da catingueira em
quadrinhos”. Organiza, atualmente, a
HQ “Reinado de Carcosa”, com Will
Silva, e a página “Pessoa para
Pessoas”, dedicada ao célebre poeta
português, sendo também thain da
toca-RN.

Fantasias mescladas
Técnica utilizada: Desenho em estilo livre,
feito com canetas esferográﬁcas.
Foi criado através da observação das
imagens dos personagens nos ﬁlmes de
Senhor dos Anéis e Harry potter.
Tempo para criar o desenho: 30 minutos
Autor: Mister Jota (Salvador-Ba)

Naipes da Terra-média

Técnica utilizada: Desenho em estilo livre
com caneta esferográﬁca preta.
Baseado em imagens encontradas na
internet.
Artista: Mister Jota (Salvador-Ba)

Biograﬁa do artista
Mister Jota
Assíduo leitor e escritor desde a
infância, já colaborou com uma
coluna no jornal Expressão Sul,
autor de quatro obras publicadas e
duas em andamento, além de
manter uma página voltada para
Crônicas, no Facebook. Na área de
desenhos, iniciou com pequenas
charges que eram expostas no local
de trabalho e, atualmente
publicando algumas ilustrações em
redes sociais.

Outono no Condado

Técnica utilizada: aquarela.
(21 cm X 29,7 cm)
Tempo: 4h
Data: Janeiro de 2022.
Artista: Valmir Ramos (Aracaju-SE)

Outono no Condado

Técnica utilizada: Nankin em papel de aquarela.
(21 cm X 29,7 cm)
Tempo: 5h
Data: Janeiro de 2022.
Artista: Valmir Ramos (Aracaju-SE)

Biograﬁa do artista
Valmir Ramos
É Desenhista comercial atuante em diversas
áreas do mercado desde. Educador/
Desenhista/ Freelancer. Além de ser
autodidata, participou de vários cursos de
desenho e pintura e foi aluno do artista Elias
Santos (Senac/2001), possui graduação em
Marketing pela Universidade Estácio de Sá,
Pós- graduado em Didática do Ensino Superior
pela Faculdade Pio Décimo.
Tem experiência na área de Desenho Artístico,
História em Quadrinhos e Mangá. Experiência
na área de Educação Técnica
Proﬁssionalizante, atuou como Educador
Social de Desenho - 2015 até Outubro de 2021.

A marcha dos Ents
Arte digital no Photoshop. A ilustração surgiu de um
sentimento de protesto contra as intensas queimadas
provocadas na ﬂoresta Amazônica, em 2019, que chegaram até
a escurecer o céu da capital paulista com suas nuvens de
cinzas. Assim como a fúria dos Ents de Tolkien (reforçados
aqui como guardiões da natureza), o traço mais revoltado, as
formas turbulentas e as cores lúgubres tinham o objetivo de
expressar a gravidade desse problema.
A principal referência, além dos Ents de Tolkien, foi uma cena
do ﬁlme "As Duas Torres", de Peter Jackson, quando os Ents
marcham em direção aos domínios de Saruman para impedir
a contínua devastação das áreas verdes, ao som de uma
belíssima trilha composta por Howard Shore.
Nome do ilustrador: Vinícius Veneziani

Biograﬁa do artista
Vinícius Veneziani nasceu em

São Paulo em 1996, é
mestrando em História Social
com pesquisa voltada para a
obra "O Senhor dos Anéis", de
J.R.R. Tolkien. Tem como
proﬁssão o ensino de História e
a ilustração como atividade
freelance e hobby, deixando
lápis, papel e computador
darem forma a sua imaginação
inquieta.
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