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Olá,

Sou Eliete Della Violla, artista visual, 
ilustradora e designer gráfica de Sorocaba/SP.

Meus principais interesses se situam no 
universo impresso, envolvendo gravura, livros 
de artista e processos experimentais que 
combinam técnicas analógicas com digitais.

Aqui estão alguns dos meus trabalhos mais 
recentes. Agradeço pelo interesse e me 
coloco à disposição para futuros trabalhos.



Sim
Ilustração de livro e  
Projeto Gráfico

Livro autoral de poesia 
viabilizado pela Lei de Incentivo 
à Cultura de Sorocaba 
(Linc/2019).

O livro tem como tema o 
corpo, os ciclos e a memória.

Ano: 2019
Ferramentas: Carimbos 
manuais e Photoshop



Investigação visual

Sketchbooks, impressões em mimeógrafo, stencil, serigrafia e xilogravura



Processo de Ilustração

Carimbos manuais feitos em borracha escolar 
e algumas das ilustrações finais do livro



Produto Final

Livro capa dura, 64 páginas, 
19 ilustrações, 15x21 cm



Trespassados
Ilustração de Cartaz e 
Design Gráfico
Cliente: A Quimera Dança

O espetáculo de dança 
explora a relação entre 
virtual e real, espelhamento e 
distorção.

Ano: 2019
Ferramentas: Scanner e 
Photoshop 



Investigação visual: Registro da preparação dos bailarinos, 
imagens de referência e os primeiros testes de cartaz (abaixo)

Primeiros cartazes finalizados (abaixo)



Processo de Ilustração

Os primeiros cartazes foram escaneados,  
produzindo distorções ao girar o papel na luz 
do scanner



Produto Final

Série de 3 cartazes ilustrados
30x30 cm



Manuela na 
sala de espera
Ilustração de livro infantil
(em andamento)
Autora: Thais Laham Morello

O livro conta a história da 
Manuela, uma menina que 
morre de medo de ir ao 
dentista.

Ferramentas: Stencil, 
carimbos e Procreate



Investigação Visual

Alguns esboços e concepts feitos no Procreate



Investigação Visual

Alguns experimentos usando stencil e 
carimbos com o objetivo de desenvolver a 
linguagem visual das ilustrações



A Corda
Ilustração de livro e
Design Gráfico
Autora: Thais Laham Morello

O livro traz uma série de 
pequenos textos sequenciais 
escritos em associação-livre 
durante um período de 30 
dias.

Ano: 2020
Ferramentas: Monotipia e 
Photoshop



Processo de Ilustração

Monotipias feitas com corda de sisal e folhas de papel carbono, 
prensadas em um antigo cilindro de esticar massa, que foram 
combinadas com desenhos digitais



Produto Final

Livro-sanfona capa dura
15x728 cm, 48 páginas, 17 ilustrações



Trabalhos 
Experimentais 
e Livros de 
Artista
Ano: 2017-2020



Séries de trabalhos experimentais usando 
máquina de fax, retroprojetor, carimbos, 
suminagashi e marbling (10x15 cm a 21x45 cm - 
dimensões aproximadas)



Livros de artista contendo poemas e 
desenhos autorais, impressos em stêncil, 
mimeógrafo e carimbos



Obrigada!
Para entrar em contato é só 
escrever para:

contato@elietedellaviolla.com
15 98170 6598 (WhatsApp)

elietedellaviolla.com
@elietedellaviolla

http://elietedellaviolla.com
http://instagram.com/elietedellaviolla

