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Anjos e demônios, aquarela e lápis de cor de Mark Satchwill, 2021.

uliano já é de casa e contou tudo
sobre a profissão de modelo vivo
na quarta edição da Falo Magazine.
Quer dizer, quase tudo, porque nessa
entrevista você vai saber um pouco
mais como é não só ser a inspiração
como ser o propositor da Arte.

Pink Inferno, aquarela
e lápis de cor de Mark
Satchwill, 2020.

Espelho, aquarela e lápis de
cor de Mark Satchwill, 2020.
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FALO: Olá, Juliano! Bem-vindo novamente!
Conte um pouco sobre você.
[J] Sou da cidade de Avaré, no interior de São Paulo,
porém me mudei para a capital em 1994 para fazer
faculdade. Sou formado em música e artes cênicas,
com pós-graduação em educação somática. Meu
trabalho é dedicado à performance de modelo vivo
onde ministro aulas de observação e desenho da
figura humana. Adoro plantar e cuidar de bonsais.

O que te levou a ser modelo de nu artístico?
Quando conheci a profissão, fiquei encantado pela
plasticidade cênica. Percebi aspectos artísticos
que sempre almejei como artista, tanto cênicos e
dramatúrgicos quanto poéticos, musicais e corporais.
Enxerguei os desafios que ainda seriam necessários
viver e a possibilidade de transformar uma prática
que, até então, eu via ser pouco compreendida e
subestimada, em um gênero de arte foi o que me
levou a ser modelo vivo.

É bastante terapêutico, mesmo
se você for um artista – e
intenso tanto física quanto
emocionalmente. Eu nunca
chorei até uma sessão com ele.
Mark Satchwill

Homem de Ferro, carvão,
pastel e nanquim em papel
de Kate Moores, 2022.

Bluebird, acrílica e carvão de Kate Moores, 2021.
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Qual a importância do modelo nu na Arte e, mais
especificamente, do nu masculino?

Trabalhar com o Juliano tem
transformado minha Arte.
Kate Moores

Pode-se dizer que o modelo nu é o embrião de toda
Arte, com ou sem a participação dele, pois quando
o artista observa o modelo nu, a sua imagem e todo
o seu conteúdo permanecerão no inconsciente deste
artista. O modelo não é apenas alguém observado
para a geração criativa em termos de Arte. Ou ainda,
apenas alguém que “inspira” o artista a criar algo.
O verdadeiro modelo é aquele que, através de seu
corpo nu, desvela as verdades do e para o artista.
É aquele que espelha quem é este artista e o que
ele poderá ou deverá fazer com a sua arte. O nu
é uma Arte que se faz para gerar outras artes.
Especificamente sobre o nu masculino, por ser um
gênero estigmatizado e cheio de preconceitos, é na
ressignificação deste corpo que mora a verdadeira
importância do modelo para a Arte.

Você se lembra do seu primeiro trabalho?
Depois de meses pesquisando sobre o corpo em
pausa, sobre temas anatômicos e outros relacionados
à nudez, me disponibilizei para um trabalho de
modelo vivo. Lembro-me até hoje de tudo: das
poses, das sensações, da temperatura e cheiro do
lugar. Lembro-me também dos rostos e dos olhares
daqueles quase 60 participantes no Centro Cultural
São Paulo que emanavam para mim um sentimento
de igualdade, respeito e unicidade. Foi um divisor
de águas na minha vida definitivamente. Naquele
dia eu pude vislumbrar tudo o que eu poderia ser
e ainda, por imaturidade e medo, não tinha feito.
Foi quando eu entendi que a nudez é contextual e
libertadora na mesma proporção. Ela nos livra de
conceitos geralmente equivocados que fazemos de
nós mesmos. Lembro que, ao terminar o trabalho, fui
ao banheiro e me olhei no espelho e pela primeira
vez na vida eu realmente conseguia enxergar quem
estava refletido nele.

Mãos, técnica mista
de Laurel Goddard
Thomas, 2022.

Você se enxerga como um artista também?
Sim, desde o início. Enquanto o artista me desenha
no papel, eu me desenho no espaço. A mídia dele é o
carvão, o lápis, a tinta. A minha é o corpo.
Como funciona uma sessão de modelo vivo?
Normalmente o modelo é contratado por um ou
mais artistas, um ateliê ou escola de artes para
as aulas de desenho de observação. Costuma ser
dirigido pelos artistas participantes, que o solicitam
poses já preconcebidas, infelizmente muitas vezes
desconsiderando a condição artística que este
modelo poderia, ou deveria, propor. As contratações
ainda dependem muito de indicações feitas por
pessoas que já trabalharam com este ou aquele
modelo e que confiam na maneira como trabalham.

Juliano#5, técnica mista e colagem de Laurel Goddard Thomas, 2021.
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Encaixotado, técnica mista de
Laurel Goddard Thomas, 2021.
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Isso, claro, não deixa de ser consequência
do tabu da nudez e de contribuir com a
sua permanência. Porém, com a pandemia
muita coisa mudou.Todo mundo passou a
se despir em frente à câmera do celular se
autointitulando “modelo vivo”. A parte boa
desta “globalização online da nudez” é que
nós modelos pudemos eliminar a barreira da
distância, internacionalizar nosso trabalho e
ter a oportunidade de mudar conceitos sobre
ele, inclusive o antigo e injusto formato de
execução. Isso nos dá mais liberdade para
orientar e guiar as sessões conforme nós,
artistas profissionais, achamos que devemos.
É bastante raro, mas, nas sessões online,
o modelo pode sozinho conduzir, criar seu
público e conteúdo e cobrar preços mais
justos pelo trabalho que realiza. Por outro
lado, o chamado Zoom World torna cada vez
mais difícil ser um modelo vivo profissional.
Temos que ter realmente algo além da nossa
anatomia para ser um artista do corpo, para
ser um modelo vivo. Caso contrário, será
sempre uma reprodução de padrões sem
importância artística.
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Você enxerga alguma mudança na
aceitação do nu masculino na Arte?

Entre o dogma e a fé, pastel
e aguada de nanquim de João
Carvalho Alves, 2020.

A Arte é um reflexo do que a sociedade vive.
Após 15 anos trabalhando presencialmente e
quase 2 online, tendo contato semanalmente
com artistas e alunos do mundo todo,
infelizmente não acho que o corpo nu
masculino se tornou mais aceito. Isso é fruto
do tabu e da nossa pouca informação sobre o
nu como gênero de Arte.
Será que isto ainda seria um problema se
nós parássemos de almejar e replicar certos
padrões de masculinidade? Principalmente
quem se expõe nu? O que vejo – e basta
abrir o Instagram para também verem – é
uma contínua perpetuação de conceitos às
vezes equivocados sobre o nu masculino.

O desaparecido, pastel de João Carvalho Alves, 2020.
Amor silencioso, nanquim e aguada de nanquim de
João Carvalho Alves, 2021.

65

Jardineiro, aquarela e nanquim de Jenn Schmitt, 2021.
Relatório detalhado, acrílica de Jenn Schmitt, 2022.

Postura vermelha, aquarela e nanquim de Jenn Schmitt, 2021.
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Fogo, aquarela de Jenn Schmitt, 2022.

Ouro em pé, aquarela e nanquim de Jenn Schmitt, 2021.

A diversidade de corpos e gêneros tem sido muito
praticada nas redes sociais, porém, não tenho visto o
respeito a ela nas atitudes das pessoas.
Eu reconheço a parte do modelo nesta
responsabilidade. E cabe, primeiramente, à nós
modificar isso. Como? Eu ainda acredito que o
respeito/aceitação a esta nudez tem que ser
conquistado, nunca imposto.

redor do mundo conheçam e valorizem o trabalho
profissional do modelo vivo e entendam o significado
da palavra “vivo” desta expressão. Qualificar,
democratizar e institucionalizar a profissão, para o
reconhecimento artístico e respeito financeiro que
ela merece.
Obrigado, Juliano!
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade!

Que conselho você daria para quem deseja ser
modelo de nu artístico?
Seja você 100% do tempo em que estiver posando,
pois não há mentira que se sustente após 5 minutos
sem roupa diante de alguém que te desenha.

8=D
Juliano Hollivier
Mark Satchwill

Quais são os seus planos para o futuro neste
trabalho?

Kate Moores

Disseminar e ensinar o conceito que chamo de
“Nudez de Alma”. Fazer com que as pessoas ao

João Carvalho Alves

Laurel Goddard Thomas
Jenn Schmitt

