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ERNEST ZEUNER
(Zwikan, Alemanha, 1895 - Porto Alegre, 1967)

ZEUNER: UM TESTEMUNHO
Ernest Zeuner. Uma verdadeira Escola 

de Artes concentrada numa só pessoa.
Desde que ele começou a trabalhar na 
Livraria do Globo, em 1922, foi não apenas 
um chefe, mas mestre paciente e incansável. 
Sua dedicação ao trabalho e capacidade de 
ensino serviram de exemplo a vários jovens 
que, durante três décadas, começaram suas 
carreiras naquela Editora. Zeuner, sozinho, 
"formou" por assim dizer, alguns dos nomes 
mais importantes das artes gráficas e da 
ilustração no Rio Grande do Sul. Nomes que 
depois se tornariam conhecidos e projetados 
internacionalmente, como Edgar Koetz, 
Nelson Boeira Faedrich, João Fahrion, Vitorio 
Gehno, Gastão Elofstetter, João Mottini, 
Honório Nardin, João Faria Vianna, Arnildo 
Kuwer, José Sicart, e muitos outros.

Zeuner estudou desenho e artes 
gráficas em Leipzig. Depois da Primeira 
Guerra Mundial, com a crise da Alemanha, 
ele resolveu emigrar, na busca de melhores 
oportunidades. Assim, em 1922 chegava a 
Porto Alegre, sendo logo contratado pela 
Livraria do Globo.

Na sua vida profissional, Zeuner 
incumbiu-se dos mais variados tipos de 
serviços. Realizava capas e ilustrações para 
livros. Criava folhetos, calendários, cartões, 
cartazes e até selos de imposto, sem falar 
em desenhos técnicos. A sua inesgotável 
capacidade criadora, juntava-se a facilidade 
em ensinar, sugerir, aconselhar e inspirar os 
jovens artistas que passaram pela Globo.
O seu trabalho e a sua dedicação são 
lembrados por todos, com carinho e respeito.

Érico Veríssimo, na apresentação de

Nelson Boeira Faedrich

Ernest Zeuner era o chefe responsável 
pelo Atelier de Artes Gráficas da Editora 
Globo. Durante os anos em que participei do 
grupo dos desenhistas-ilustradores daquele 
famoso Atelier, nunca ouvi uma só palavra 
áspera, irritação ou injustiça por parte de 
nosso chefe. Ele foi muito mais um colega, 
amigo e incentivador dos artistas que 
compunham o "staff" do Atelier; 
aconselhando, sugerindo, analisando o 
trabalho de cada um, parecia mais um pai do 
que um chefe ou um professor. Zeuner era 
homem calmo, ponderado, profundamente 
honesto e justo. Não interferia na produção 
artística, propriamente dita.
Na composição ou na concepção do trabalho 
de cada um, geral mente "cheio de dedos", 
para não ofender, apenas sugeria as soluções 
para a realização técnica. Ele sentia-se muito 
mais à vontade quando consultado, no que 
dizia respeito à técnica gráfica: então sim, 
manifestava-se com a autoridade que os seus 
profundos conhecimentos gráficos lhe 
auferiam.

um

Pessoalmente, Zeuner era uma figura que 
não gostava de aparecer. De temperamento 
reservado e muito tímido, agia sempre de 
maneira a não ofender ninguém. Era 
cumpridor rigoroso dos horários. Morava numa 
chácara, do outro lado do rio, em Guaíba,
Vila Elsa. De estatura baixa, não chegava 
a 1m60cm. Não era nem gordo nem magro, 
mas um tipo mediano, loiro, sem barba ou 
bigode, usuais na época. Vestia-se com 
sobriedade, nada que o fizesse destacar em 
público. Tinha voz de barítono, um pouco 
analasada, mas quase sem o sotaque de sua 
língua natal, o alemão.

na



uma reportagem publicada pelo Correio do 
Povo, em 1957, escreveu: "Chamamos-lhe 
'Velho Zeuner' e 'velho' neste caso é uma 
espécie de título de nobreza... Da oficina 
desse professor saíram inúmeros desenhistas 
que fizeram nome e andam hoje espalhados 
pelo Brasil, ocupando postos importantes.
O velho Zeuner continua a ensinar.

Desde alguns meses, meu filho (Luiz 
Fernando) trabalha e aprende com o velho 
mestre, e isso me comove. Herr Zeuner não 
mudou. Após mais de trinta anos, continua 
no seu posto, pontual como um inglês, exato 
como um alemão".
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As têmperas desta mostra fazem 
parte de uma série feita para o 
Suplemento Didático da Revista do 
Ensino (edição da Secretaria de 
Educação e Cultura), publicado entre 
1963 e 1969.

A arte que Zeuner colocou nestas 
têmperas transcendeu ao simples 
objetivo de se transformarem em 
material de auxílio didático.
Em originais de apenas 19 x 32cm, 
o artista mostrou mais uma vez um 
conhecimento técnico impressionante. 
Alguns trabalhos, pelo detalhismo que 
apresentam, parecem obras de um 
miniaturista.

Dois anos após a morte de Zeuner, 
os Suplementos Didáticos eram ainda 
publicados. Na sua disciplina de 
trabalho, ele havia adiantado a 
realização do material, sempre com a 
mesma criatividade e cuidado artístico.



rnmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura / SEC

Apoio:

LIVRARIA DO GLOBO
*


