
ILUSTRAÇÃO  E DESIGN



A T E L I E R   D I G I T A L

Ilustradora e designer gráfico Elza Suzuki, 
apaixonada por artes, cores e texturas com experiência 
em design desenvolve projetos exclusivos com imagens 
diferenciadas utilizando técnicas manuais e digitais.
 
Fundou a ZUKI Atelier Digital, onde desenvolve ilustrações e 
projetos diversos. Com estilo e traço marcantes aplicados em 
estampas exclusivas e produtos diferenciados.

Graduada em Comunicação Visual e pós graduada em Marketing 
e Comunicação, com ampla experiência em design gráfico e 
ilustração digital.



A proposta foi explorar a textura, forma e cores da STRELITZIA, numa composição de contraste do laranja com fundo preto. 

As técnicas utilizadas foram a pintura livre em seda e ilustração em aquarela manipulada digitalmente

FLOR STRELITZIA 



Estampa colorida e impactante com ilustrações em aquarela com detalhes em nanquim.

Frutas exóticas como, kiwano, rambutão, pitaia, haya, libelula e percevejo.

A técnica utilizada é aquarela com detalhes de caneta nanquim

EXOTIC TASTE 



Conexão de flores e aves num contexto lúdico 

com gaiolas abertas. Aves cacatua, 

papa-moscas real, flores e folhas com tons 

vibrantes. Ilustração em aquarela 

e manipulação digital

PÁSSAROS LIVRES 



Cenário da Savana africana, num contexto lúdico e inusitado.

Animais, plantas e texturas se conectam dentro da composição.

Tons terrosos e cartela de cores quentes.

Ilustração em aquarela e manipulação digital

SAVANA AFRICANA



Animais em pares, ideia de amor, com o fundo da mata brasileira em tons quentes. 

Ilustração em aquarela com detalhes de nanquin e manipulação digital.

AMOR NATURAL



Inspirada no mar de Trancoso/Bahia, com cores 

contrastantes e vibrantes nas conchas, peixes, 

caranguejo e corais. Ilustração digital 

TRANCOSO

www.colab55.com/@elza.55#



Desenho inspirado na flor fucsia, 

com cores vibrantes e formas 

delicadas na composição 

com elementos gráficos. 

A técnica utilizada

foi a Ilustração digital

FUCSIA



Orquídeas em composição com percevejo, em tons vibrantes 

e formas delicadas. Barrado de orquídeas com textura. 

Ilustração em aquarela e manipulação digital.

ORQUÍDEAS LARANJAS

Girassol em composição com borboletas, pássaros

e orquídea vermelha. Barrado de pequenos girassóis. 

Ilustração em aquarela e manipulação digital.

GIRASSOL



Desenho com cores vibrantes

e fundo contrastante.

Ilustração em aquarela 

e manipulação digital

CACTOS



Flores criadas digitalmente, com cores vibrantes e formas 

delicadas em ilustração digital

FLORES ORIENTAIS



www.colab55.com/@elza.55#

Inspirada na Flor de Lótus, num contexto lúdico de flores e borboletas

Cores predominantes: roxo, lilás, rosa, cereja e bordô.

Ilustração digital.

FLOR DE LÓTUS



A T E L I E R   D I G I T A L

www.zuki.com.br
21 99608 8399 /zuki.com.br/

/elzabsuzuki/   /elza1383/


