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UMA RETROSPECTIVA QUE SE IMPÕE 
Só a invulgar dimensão geográfica de um país como o Brasil 

explica que Nelson Boeira Faedrich seja ainda um artista pouco 
conhecido no Rio de Janeiro. Explica mas não justifica. Somemos 
ao dado geográfico o fato de Nelson ser gaúcho, gente que pouco 
transita e pouco emigra, que pouco se interessa em quebrar as 
lanças em favor da promoção, da divulgação e outros temperos 
que dão gosto à comunicação contemporânea.

A arte não anda sozinha, senão muito lentamente. Somos dos 
que não se conformam com esta submissão ao tempo, e vivemos 
forjando aberturas imediatas para valores pouco empenhados

CONSIDERAÇÕES SOBRE O 

TEMA ARTE-ARTISTA

em aparecer.
Nelson já cumpriu cinqüenta finos de trabalho como ilustra

dor, desenhista e pintor. Neste meio século do qual a maioria dos 
críticos do Rio de Janeiro não tomou conhecimento, ele atingiu 
momentos altíssimos e insuperáveis em seu campo.

Deixemos de lado a conotação temática, da qual muitos es
pecialistas têm falado com conhecimento de causa,e vejamos a 
partir da qualidade do trabalho, a voltagem da comunicação. Em 
primeiro lugar, estas cenas pesquisadas dos rituaisafro-brasileiros 
trazem à mente do espectador toda a possível reminiscência le
gendária ligada aos mitos e entidades mitológicas de todos os tem
pos. Os deuses, encarnados em corpo mortal, ou visualmente a 
partir do envólucro carnal, surgem acrobáticos e coreográficos, 
dominando a paisagem na qual a natureza se mostra sempre em 
estado puro.

A magia e as intempéries, como nas superstições arcaicas, 
convivem harmoniosamente, e o Arco-Íris, como uma serpente lu
minosa, serve de ligação entre o céu e a terra.

Faedrich manipula as formas e anatomias com uma elegância 
extraordinária. É um esteta na expressão da palavra, no sentido de 
que não se afasta um momento do limiar de um ideal de beleza, a 
partir de que quer transmitir todos os níveis de emoção e do fascí
nio.

O artista plástico pode seguir por diversas veredas afim de ex- 
teriorizar, ou melhor, plasmar seu ponto de vista, sua filosofia em 
relação ao conceito de arte.

Ele optará instintivamente por aquele caminho que mais o sa
tisfaça, que atinja mais de perto a finalidade de sua proposição, 
assim, poderá ser um retratista, um paisagista, um pintor de natu
reza morta ou um criador, isto é, o artista que usa sua imaginação 
sem necessidade de usar a natureza como modelo. Eu me incluo 
nesta última categoria. Este posicionamento levou-me logicamen
te para o campo da ilustração, onde a imaginação se desenvolve a 
partir do tema apresentado pelo escritor. Tenho especial predile
ção pelo fantástico, isto é, o irreal, quando a criatividade é muito 
exigida, a ponto do ilustrador deixar de ser um simples colabora
dor para tornar-se um co-autor ou até mesmo suplantar ao escri
tor; a história exemplifica; GUSTAV DORÉE.

A técnica não tem tão grande influência na obra quanto o es
tilo. Este sim, define o artista. As técnicas podem ser usadas indis- 
tintamente por este ou aquele artista, seja ele acadêmico, 
moderno ou adepto de um dos vários "ismos" em que a arte se sub
divide. O mesmo, no entanto, não se pode aplicar quanto ao esti
lo, que é próprio, exclusivo, pessoal.

É como a impressão digital: identifica o autor, mesmo que ele 
não tenha colocado a sua assinatura na obra.

Diz-se que não há nada de novo sob o sol, mas quem cria um 
estilo está inovando. O artista criador pode ser considerado como 
um inventor, um cientista que descobre uma nova fórmula. No 
entanto, nem toda a inovação é válida. Existem os absurdos que, 
na ânsia da "originalidade',' apresentam verdadeiras aberrações, a 
ponto de confundir a crítica, levando uma ou mais gerações à imi
tação da pseudo-arte criada.

Na minha opinião, ARTE, antes de mais nada deve ser estéti
ca, isto é, deve transmitir beleza, equilíbrio e proporção. Um tra
balho que nos cause indiferença ou repulsa será obra efêmera. 
Penso que é preferível adquirir uma bela reprodução a um mau ori
ginal.

O clima fantástico de suas cenas é resolvido com naturalida
de e poesia, sem a agressividade apelativa de certos cultores do 
onírico.

A estilização da figura não cai em nenhum momento na cari
catura, mas se vê transfigurada em ritmo, colorido e fantasia.

Os detalhes são curtidos, mas com despojamento. A elabora
ção técnica é tão normal como a respiração, é o fato de um tempo 
de trabalho exigente e ininterrupto. O desenhista está na base de 
tudo. Depois vem a mancha e a definição das áreas cromáticas, 
através das quais vai sendo contada a história, no nível de qual
quer entendimento e apesar da pesquisa rigorosamente didática 
em que se apóia a obra.

Esta, aliás, a vitória do artista, que consegue universalizar o 
didático, tirar-lhe o sentido pragmático graças a aura encantatória 
que obtém.

Ao inserir a necessidade de se promover Nelson Boeira 
Faedrich no Rio, não posso deixar de lembrar Pedro Weingaertner, 
pintor gaúcho até bem poucos anos mal conhecido, no Sul e fora, 
hoje um clássico entre os nomes mais importantes de nossa arte 
contemporânea. Para que Faedrich assuma posto equivalente, em 
sua geração e tempo, basta o olhar atento e disponível e a 
oportunidade a ser criada de se trazer o melhor dos seus cinqüenta 
anos de produção, para a avaliação que, estou certo, será irrever
sível e consagradora.
(WALMIR AYALA - "JORNAL DO COMMERCIO" - RJ 
21 de Agosto de 1978) NELSON BOEIRA FAEDRICH



SÉRIE TEMAS MUSICAIS SÉRIE ORIXÁS
de 17 a 38 

SÉRIE GERAL 
de 39 a 51

SÉRIE SIGNOS 
de 52 a 63

SÉRIE GERAL 
de 64 a 91

ILUSTRAÇÕES CONTOS DE ANDERSEN 
de 92 a 109

GRAVURAS CONTOS DE ANDERSEN 
de 110a 121

ILUSTRAÇÕES PARA O LIVRO "RENGO" 
de 123 a 128

ILUSTRAÇÕES DIVERSAS 
de 129 a 140

CAPAS PARA LIVROS 
de 141 a 162

CENÁRIOS PARA TEATRO 
de 163 a 168

TRAJES PARA TEATRO 
de 169 a 182

DECORAÇÕES PARA CARNAVAL 
de 283 a 186

CARTAZES E DESENHOS DE PUBLICIDADE 
de 187 a 213

LIVROS ILUSTRADOS 
de 214 a 223

DESENHOS DA FASE INFANTIL (6 anos) 
de 224 a 229

230 - RECONSTITUIÇÃO PARA O TEATRO SÂO PEDRO
231 - MONUMENTO PÚBLICO - "OBIRICI" - 4? Distrito

232 - PROJETO PARA A FACHADA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

SELOS COMEMORATIVOS 
de 233 a 235

DE 1 a 16 - 1965 - 1970

NELSON BOEIRA FAEDRICH E A NONA SINFONIA

NELSON BOEIRA FAEDRICH, herdeiro espiritual de seu gran
de tio, Oscar Boeira, para mim o maior impressionista do Brasil, 
aliado ao "Boeira" ainda possui o "Faedrich'/ indicando as raízes 
que o prendem à velha Germania. Daí sua capacidade de criar uma 
certa "metafísica" (se assim posso me expressar) em torno de suas 
telas, de impregná-las de alegorias que traduzem uma penetração 
profunda no objeto retratado, tão característica do espírito espe
culativo dos alemães. Assim, seus quadros, simbolizando peças 
musicais, exprimem essa qualidade, produto que lhe foi trazido de 
além-mar por seus avoengos germânicos. Uma de suas obras, to
davia, impressionou-me deveras a "Nona Sinfonia" E automatica
mente fui forçado a pensar em Friedrich Schiller e Ludwig van Bee- 
thoven.

"AN DIE FREUDE" - À ALEGRIA

Para SCHILLER a alegria e virtude são sinônimos; principal
mente a alegria traduz um sentimento de amor pelos seres huma
nos, que encontra a sua maior expressão em DEUS. destarte, a ale
gria desperta a certeza de que todos os homens são irmãos. "Sede 
entrelaçados, milhões (de Seres!) Este beijo pertence ao mundo in
teiro" É a alegria tornando todos os homens iguais, "porque ir
mãos, acima das estrelas, deve habitar um pai bondoso"

A ALEGRIA NA NONA SINFONIA

Creioque BEETHOVEN escolheu o "hino à alegria" para dar ex
pansão e traduzir o sentimento de liberdade do gênero humano e, 
principalmente, para estreitar cada vez mais a união entre os ho
mens: cultivar a amizade e a fraternidade, cujos preceitos estavam 
de maneira genial expressos na ode de Schiller.

A ALEGRIA EM NELSON BOEIRA FAEDRICH

Fiel à sua tradição germânica, Nelson expressa o "Hino à Ale
gria" em tela. Na sua policromia procura concretizar o pensamen
to schilleriano unido à música de Beethoven. Em tôrno de uma fi
gura mística masculina, que o artista diz ser "o sentimento de li
berdade do gênero humano'/ gravitam as figuras representando a 
humanidade. "Schliesst den heil'gen Zirkel dichter" (estreitai mais 
o círculo sacrossanto). Essa liberdade o homem só a achará 
quando em contato com a natureza. Por isso ele deve voltar às 
suas origens. Eis porque as figuras se apresentam nuas, num estado 
paradisíaco de pureza, pois "o homem e a mulher estavam nus, e 
não se envergonhavam" (Gênesis, 2,25).

Assim, Nelson Boeira Faedrich, às margens do Guaíba, como 
Beethoven nas do Reno, criou uma nova sinfonia plástica, fiel aos 
princípios expressos na "Ode à Alegria'/ que se resumem num só: 
amor ao semelhante!

302 - AUTO-RETRATO236 - CURRICULUM

OS QUADROS ASSINALADOS COM UMA MARCA AZUL ESTÃO 
À VENDA. TRATAR COM A RECEPCIONISTA.

(LEANDRO TELLES - "Caderno de Sábado" - 25.9.1971)
(excertos).



SÉRIE LENDAS DO SUL SÉRIE CONTOS GAUCHESCOS
ÍSIMÕES LOPES NETO)

DE 270 a 301 
ACERVO APLUB

OS DOIS PRÍNCIPES
(SIMÕES LOPES NETO) 

DE 237 a 269 
ACERVO APLUB

Grata notícia para as Artes e as Letras do Rio Grande: pela se
gunda vez se encontram em livro o Príncipe da Prosa e o Príncipe 
do Traço desta Província. O resultado será mais uma das edições 
que há muito se reclamava na bibliografia de exportação de nossas 
obras primas: "CONTOS GAUCHESCOS'.'

Valeu a pena Simões Lopes Neto ter esperado mais de meio 
século após sua morte para o nascimento das imagens que irão 
acompanhar, eternidade afora, seus causos sem par, como já 
acontecera com suas inimitáveis "Lendas"

Nelson Boeira Faedrich foi o artista que nossa evolução cultu
ral produziu para a magnitude dessa tarefa.

Desenhista exímio, de traço límpido, nunca se entregou a ex
travagâncias formais. Pelo contrário, manteve sempre alto seu pa
drão comunicativo, pelo respeito ao compromisso entre'a realida
de e sua representação.

Outra constatação no trabalho ilustrativo dos famosos "CON
TOS DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN": a riqueza da imaginação 
de Nelson Boeira Faedrich. Percorrer-lhe essa galeria multiforme e 
surpreendente, é aperceber-se do incrível desembaraço com que 
ele se movimenta no lúdico e no mágico, a graça com que anima 
sílfides e fadas, bruxas e duendes, gnomos e feiticeiros, a maestria 
com que agita suas sarabandas de espectros ou mobiliza suas ron
das angelicais.

Foi bom ele ter passado por este longo aprendizado na Fábula 
antes de enfrentar o espaço encantatório de Simões Lopes Neto. 
Ele corria até o perigo de servilizar-se na cópia do que via, induzi
do pelo outro, dono de uma prosa de tanto vigor, e tão carregada 
de conotações sensoriais. Mas Nelson conservou galhardamente 

independência. Ao vestir estas jóias sem preço de nosso fabu- 
lário, imprimiu às suas alegorias de toque tão pessoal, ao mesmo 
tempo um sentido de leveza e de triunfo, que muitas delas são co
mo um canto claro, brotando como germinação milagrosa do gra
fite sobre a alvura do papel.

Sente-se na obra de Nelson a boa regra de coerência estética, 
segundo a qual o exterior deve sempre corresponder ao interior.

É sensível a diferença de tom que Nelson Boeira Faedrich em
pregou na ilustração das "Lendas" e dos "Contos" Mas a razão dis
so, é simples e coerente. Tanto mais coerente e simples, que nos 
vem do próprio Simões.

Como se sabe, o criador de Blau Nunes serviu-se de duas fór
mulas artísticas nessas duas obras. Nos "Contos" fala Blau Nunes, 
seu narrador, a linguagem do campônio iletrado, que não compor
ta preciosismos. Tudo ali é crú e telúrico, como a terra e a gente 
que se retratam. Nas "Lendas" o artista Simões Lopes Neto recobra 
inteira a sua liberdade, em cuja situação desabrocham plenamen
te suas magníficas potencialidades.

É preciso olhar bem essas ilustrações para se aperceber quan
to Nelson captou da arisca poesia destes "Contos" e que carga de 
sombrio, de melancólico e desesperante, e ao mesmo tempo de 
grave decisão ele soube estampar, por exemplo, na figura do Blau 
Nunes amargurado de "Trezentas Onças'.'

O ILUSTRADOR

NELSON BOEIRA FAEDRICH nasceu a 2 de Janeiro de 1912, 
na cidade de Porto Alegre.

"Na sensibilidade humana, as impressões da infância perma
necem, como força subjetiva. O meninoNELSON, ao acompanhar 
o seu tio, o pintor Oscar Boeira pelos campos do Rio Grande, guar
dou toda a beleza e toda a simplicidade da nossa vida. Viu as coxi- 
Ihas, as canhadas, os riachos, as sangas, <os caponetes., os pás
saros e os pernaltas. Daí a veracidade pura de suas descobertas, 

linha que são absolutamente dele, pessoalíssimas, finas, har- 
espirituais. Ninguém como ele poderia descobrir, como 

descobrir, certas sutilezas no tipo humano e no espírito da terra. As 
imagens passaram pelo crivo de sua requintada sensibilidade. Daí 
o mistério de suas composições.

Se um cataclisma varresse da superfície do Rio Grande todos 
os sinais da sua cultura e todas as conquistas da sua civilização, 
mas ficassem, num recanto da terra, dois pequeninos livros humil
des - os CONTOS GAUCHESCOS e as LENDAS DO SUL de João 
Simões Lopes Neto — isso bastaria para que o Rio Grande retornas- 

conhecimento dos povos, na revivescência de seus hábitos, 
de seus còstumes e na grandeza plena de seu espírito. João Simões 
Lopes Neto é hoje um símbolo da própria terra; na perspectiva do 
tempo, seu vulto se agiganta como a figura de Homero sob a névoa 
luminosa das legendas.

Na arte de Nelson está viva e palpitante a arte de J. Simões Lo
pes Neto. O escritor e o pintor se encontraram na procura dos mes
mos caminhos, e hoje não se poderá mais invocar seus nomes se
paradamente, já envoltos pela mesma atmosfera de beleza, de 
simplicidade e mistério. Na espontaneidade do traço de Nelson 
sente-se a mesma força criadora de Simões Lopes Neto. A imagi
nação do autor de LENDAS DO SUL exigia, para intérprete, um ar
tista da linhagem espiritual e da força lírica de Faedrich.

Nelson é um pintor solitário no panorama da arte moderna. 
Sem concessões à popularidade fácil, realiza, honestamente, a 
sua arte. Não lhe cabem rótulos. Não lhe servem escolas. Não obe
dece aos modismos de certos rumos estéticos. É profundamente 
pessoal. Ele mesmo. Só e sem alardes, aí está — ainda nisto pareci
do a Simões Lopes Neto — maior e mais vivo no futuro que no pre-

em
momosas,

se ao
sua

sente.
As glórias mundanas são transitórias, como os próprios ho

mens. Só a Arte é imortal"

(MANOELITO de ORNELLAS - ICBNA - trechos contidos na 
apresentação do ilustrador N.B.F., em exposição havida no

ano de 1948) MOZART PEREIRA SOARES - Porto Alegre, fevereiro, 1981.



TRECHOS DE CRÍTICAS

UM ARTISTA QUE HONRA O RIO GRANDE DO SUL

"NELSON BOEIRA FAEDRICH é um exemplo de tenacidade e valor Na arte leve do 
desenho, seu lápis descobriu segredos sutis, dando-nos quadros que emocionam e que nos 
encantam, esplêndidas alegorias, magníficas composições, onde o traço venceu todas as 
dificuldades e deu uma plasticidade infinita às massas e volumes, arrancando do contraste 
— branco e preto

Não conheço na sua arte nenhum leve traço de humor Seu espirito germânico da, 
mesmo, uma ilusória aparência de glacial pragmatismo às forças esboçadas, imprimin- 
do-lhe uma voluptuosidade quase mistica, cunho sutilissimo. que é o segredo de seus de 
senhos

efeitos únicos e admiráveis

Ê um artista magnífico Venceu e muitos caminhos vencerá
(SÉRIO GOUVÊA - "Correio do Povo" -1933)

O ARTISTA

"NELSON BOEIRA entrega, inteiramente, a sua exuberante criatividade aos dominios 
da ilustração, onde a nota lirica é feita vibrar com grande poder sugestivo, surpreendente 
virtuosidade e requintes de fantasia

Trabalha num mundo estético inteíramente diverso, usando um idioma expressivo em 
melodia sugestiva da linha flue quase todo o conteúdo lírico que quer comunicar, 

extraordinário sentido de leveza, graça e esplêndido efeito decorativo 
Há alguma coisa mais, na sutileza com que a linha transcende para a estilizaçào, que 

eleva a forma ao plano da sugestão poética, no mundo imaterial das visões, sugerindo um 
fraseado melódico Nunca Boeira nos dá a larga e profunda impressão da sinfonia, como 

certos trechos de pintura solidamente estruturados
A cor è. em Nelson, elemento de apurado gosto, com o qual reforça a expressividade 

estilizante da linha que o torna inconfundível entre os ilustradores brasileiros
(ÂNGELO GUIDO - excerto da crítica, "Diário de Noticias" 1944)

que a 
com

em

UM POETA DA LINHA

"NELSON BOEIRA FAEDRICH é um artista que todos conhecem Sendo um dos ilustra
dores de contos da Revista do Globo, está em constante contato com o público brasileiro 
Nelson é, antes de tudo, como o definiu Érico Veríssimo, um poeta da linha Seu traço, 
que sintetiza elegância,- sensualismo e singeleza a um tempo, tem suas origens 
observação dos movimentos característicos ao atletismo

O ritmo dos jogos olimpicos — principalmente disco, dardo e saltos — sugerem uma 
idéia de bailado, a qual encontramos em todos os desenhos da figura humana que Nelson 
realiza. Seu desenho é. em última análise, um bailado

(Revista do Globo - Reportagem de JORGE CORDEIRO - 8/5/1948).

na

"Com referência ao cenarista, o melhor colaborador que um diretor de teatro possa de-

(RUGGERO JACOBBI - "Diário de Notícias" -1959)

LIVRO ICONOGRAFIA POÉTICA DO INDIO DO RCS

sejar"

"A capa rica de expressão e beleza, é mais uma prova do talento e da sensibilidade in
vulgares de Nelson Boeira Faedrich, já ligado por tantos trabalhos ao indio do Rio Grande 
do.Sul. tendo por ápice aquele legitimo poeta da forma que é o MONUMENTO A INDIA 
OBIRICÍ, lá no Passo da Areia"

(GEVALDINO FERREIRA - "Correio do Povo" -1977)

SALA DE ARTE DA AL)

"A Associação Leopoldina Juvenil inaugurou a Sala de Arte com uma exposição das 
ilustrações de Nelson Boeira Faedrich, o versátil ilustrador, cenógrafo, gravador, cartazista 
e pintor de tanta atuação na vida cultural de Porto Alegre, o qual há vinte e cinco anos de- 

o salão de Festas desta Associação. „ ,
A mostra se refere à mais atual criação de Nelson, os "Contos Gauchescos. de J 

Simões Lopes Neto. Essa obra é constituída de três dezenas de ilustrações, das quais apre
senta vinte e cinco em preto e branco, e oito em guache (cor).

Temos que o ilustrador, nos seus bicos de pena a nanquim obtem em preto e branco o 
máximo de expressividade caligráfica. cinetismo, fantasia e virtuosidade

Não temos necessidade de encarecer a presença nem a contribuição real de Nelson 
Faedrich em nossas lides artisticas"

corou

(ALDO OBINO - "Correio do Povo" -1979)

50 ANOS DE ARTE

Um caminho percorrido com maestria, dedicação e amor à arte Isto explica o esplen
dor criativo e a bela produção de Nelson Boeira Faedrich, que estes 50 anos vem engrande
cendo a arte rio-grandense. . . .

A APLUB alia-se às homenagens que são prestadas ao artista, augurando a continuida
de dos êxitos que até aqui foram alcançados.


