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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Apresentação

Este volume faz parte da pesquisa realizada para o desenvolvimento do 

trabalho apresentado ao programa de pós-graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, para a obtenção do título de Doutor em Arquitetura 

e Urbanismo. Propõe divulgar a produção do designer gráfico autodidata 

Fred Jordan (1927 – 2001), alemão naturalizado brasileiro em 1959.

Como descrito na introdução do primeiro volume deste trabalho, a pesquisa detalhada 

sobre o artista e sua obra incluiu o levantamento e o arranjo dos documentos (obras, 

rascunhos, artes, fotolitos, provas de impressão, publicações de Jordan e sobre 

ele, correspondência, certidões, certificados), que compõem o acervo da família e 

da autora. As atividades realizadas durante esse processo permitiram identificar o 

círculo de amigos de Jordan, as relações estabelecidas com intelectuais e artistas, 

além de verificar aspectos sobre sua formação, sobre os temas de seu interesse 

que, muitas vezes, direcionaram sua criação. A análise do material pesquisado faz 

parte do argumento apresentado no volume 1, que narra a trajetória do designer 

e indica sua participação no cenário cultural brasileiro. A documentação, por seu 

turno, é publicada neste volume, que inventaria a produção de Fred Jordan, relaciona 

e descreve as obras que mencionam e publicam o trabalho por ele realizado, e, 

finalmente, classifica a correspondência relacionada a seus projetos, as temáticas de 

seu interesse e seus estudos. O volume é dividido em duas partes: a primeira, apresenta 

o catálogo da obra e a segunda, classifica a documentação de nosso interesse.

Cabem algumas palavras sobre a obra apresentada neste catálogo. A maioria 

dos trabalhos de Jordan foi desenvolvida para a L. Niccolini Indústria Gráfica, 

como material institucional e de divulgação da empresa. No conjunto de projetos 

promocionais está a série mais conhecida no mercado e com o maior número de 

peças de sua produção - os 47 Calendários Niccolini, desenvolvidos de 1952 a 1999.

É significativa também a produção do designer realizada para clientes da Niccolini, 

a maioria composta por encartes e embalagens para a indústria farmacêutica, 

algumas embalagens e cartões para a Carbex, embalagens para Kartro e 

BrunoBlois, cartazes para o Instituto Goethe e a série de capas concebidas nos 

anos 1960 para o Boletim da Indústria Gráfica (BIG), periódico produzido e 

distribuído pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo.
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Antes de apresentar o catálogo, a documentação levantada e os métodos de pesquisa, 

é importante agradecer, mais uma vez, a permissão concedida por Sonja Jordan para 

o levantamento no acervo da família, sua predisposição, sua paciência, que somadas 

ao seu empenho e ao amor dedicados à memória de Fred Jordan, tornaram realidade a 

proposta inicial da pesquisa. Agradecemos, também, a dedicação e o trabalho de João 

Cesar Lopes Toledo Filho, responsável pela organização visual do projeto, a diagramação 

e a viabilização deste volume. É importante registrar que Alberto Salvatore Ghiurghi, a 

quem agradecemos, é responsável por algumas fotos e alguns documentos digitalizados 

pra este volume. Todas as imagens foram tratadas pela autora e por João Toledo.

o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

apresentação

Desenho de Fred Jordan, sem título,1952. 
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo
A pesquisa do material produzido por Fred Jordan foi feita, em sua maioria, 

em acervo permanente privado – e particular, que foi aberto para o 

desenvolvimento deste trabalho pela viúva de Fred Jordan, Sonja Jordan. O 

material foi levantado durante dois anos e meio, durante as visitas frequentes 

realizadas à residência de Sonja. As obras e os documentos foram fotografados, 

digitalizados, organizados e catalogados. Algumas informações sobre Jordan 

foram obtidas a partir de relato oral, nas várias conversas com a viúva. 

Não existe na residência um arquivo organizado dos documentos e obras de Jordan. 

Na verdade, a acumulação de boa parte do material é a herança da vontade do artista, 

assumida por Sonja, que procura investir na administração e na perpetuação da 

memória de Fred. O fato é que Jordan guardava boa parte de sua produção, incluindo 

rascunhos de textos que revelam seus estudos e as temáticas de seu interesse para a 

concepção dos projetos que realizou, inúmeras cartas, roughs dos trabalhos, rascunhos 

de desenhos, artes finais, pedaços de fotolitos, provas de cor e de impressão. Este 

material permaneceu na residência, mesmo depois da morte do artista. Mas não se 

sabe exatamente o que foi descartado e, por se tratar de documentação particular, 

deve-se levar em conta tanto o mecanismo de filtragem da família, como o sistema 

de representações na seleção feita pelo designer que guardou o material.

No processo de acumulação e na organização da documentação de Jordan há certa 

unidade na produção de conjuntos e séries, por exemplo, por tipos de projetos, as 

certidões e os certificados, correspondência. Porém, a maior parte dos documentos 

produzidos na elaboração de projetos e durante os estudos realizados por Jordan 

foi reorganizada por Sonja. Jordan não identificava esta produção especificamente, 

o que dificultou o trabalho de arquivamento e a catalogação. Outro obstáculo 

encontrado tem relação ao espaço ocupado pelo acervo, que está distribuído pela casa, 

essencialmente no escritório e no estúdio. Os dois cômodos eram utilizados por Jordan 

no processo de elaboração de seus projetos, com algumas diferenças: no escritório há 

armários fechados, estantes com prateleiras e armário baixo com portas, uma mesa 

grande para trabalho (como prancheta baixa) ladeado por gaveteiros e escaninhos. 

Jordan guardava ali materiais de desenho e de pintura, material de escritório, além de 

equipamentos como telefone/fax, máquina de escrever, câmara fotográfica, entre outros. 

Sonja manteve esta organização. Ele também mantinha, distribuídos pelo mobiliário 

do recinto, além de documentos da família, o arquivo com parte de seus projetos, 
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo
rascunhos, desenhos, estudos, parte da correspondência, alguns registros fotográficos 

relacionados com seu trabalho (fotografias, cromos e diapositivos), publicações da 

área, incluindo aquelas que apresentam suas obras. Esta ordem tem sido reorganizada 

pela viúva. Outro cômodo utilizado por Jordan foi o estúdio, uma espécie de porão 

da residência, com entrada independente. O local era apropriado para a produção 

efetiva dos trabalhos, para pintura, corte de papel, montagem dos trabalhos e de 

pranchas, por exemplo. Ali eram guardados vários Calendários impressos e embalados, 

embalagens desenvolvidas pelo designer, matrizes para reprodução e impressão 

(chapas e fotolitos) e material que usava em seus experimentos – em especial aqueles 

destinados à verificação dos fenômenos prismáticos baseados nos estudos de Goethe, 

que deram origem à sua teoria das cores. O estúdio é, ainda, mobiliado com diversas 

bancadas, prancheta grande e alta, hoje ocupadas pelos projetos de Fred Jordan.

Quanto à preservação dos documentos, o maior problema é a umidade, verificada          

nos lugares onde estão guardados os documentos, e suas consequências em           

materiais como papel.

Cabe informar que parte das obras e dos documentos utilizados na pesquisa e 

reproduzidos nos dois volumes deste trabalho é de propriedade da autora, alguns        

deles não presentes no acervo da família Jordan.

Algumas palavras sobre os métodos empregados durante o levantamento e 

para a organização dos documentos são necessárias, para que se compreenda 

a seleção e a classificação do material apresentado neste catálogo.

O arranjo das obras e dos demais documentos foi baseado em plano de descrição e 

considerou as características do material analisado, para definir os conjuntos e séries, 

fato que contribuiu para analisar a relevância desta documentação. Também, foi 

importante para estabelecer um padrão terminológico, além dos critérios para o arranjo 

e para exposição circunstanciada da documentação. Desta maneira, a elaboração 

do catálogo foi integrada ao processo de classificação do material pesquisado.

A descrição do acervo foi feita a partir de uma organização multinível do universo 

pesquisado, inserindo cada item da descrição na estrutura geral do fundo, por se tratar 

de bens que integram patrimônio privado, portanto de caráter permanente. O sistema 

multinível permitiu descrever as unidades e os conjuntos de obras e documentos 
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo
em uma estrutura hierárquica, mantendo relação orgânica com a origem do acervo. 

Cabe ressaltar que a documentação, notadamente a produção de Jordan, faz parte 

do objeto de pesquisa, que resultou em dois volumes, não apenas este catálogo.

Sem perder de vista o contexto de produção do acervo, a descrição detalhada 

- tanto dos documentos do designer Fred Jordan, como de sua produção 

artística - foi desenvolvida levando em conta a relevância do material por 

ele produzido e, sem dúvida, o particular interesse dos profissionais e dos 

pesquisadores da área do design.  Assim, o catálogo foi elaborado como um 

instrumento de pesquisa, que revela e, por vezes, descreve a unidade documental, 

evidenciando o conjunto e o caráter serial dos grupos e das séries levantadas.

Como mencionado, o material pesquisado e selecionado, foi dividido em duas 

grandes partes, a saber: a primeira com a obra produzida, composta pelos projetos 

desenvolvidos pelo designer; a segunda com a documentação de sua produção, que 

registra sua participação em exposições, prêmios conquistados, e documentação.

A partir desta premissa foram organizados os trabalhos e os documentos 

relacionados à produção de Jordan, organizados em séries e conjuntos. Segue 

a subdivisão do material apresentado na primeira parte, com breve comentário, 

que deve justificar, em certa ordem, a seleção e organização do material.

Quadros | conjunto de 29 obras entre pinturas, desenhos, gravuras e montagens. 

Muitas destas obras são os originais - ou matrizes - das ilustrações 

reproduzidas em outros projetos de Jordan, notadamente os Calendários. 

A maior parte das unidades emolduradas está pendurada nos corredores 

de circulação e nos cômodos da residência da família.

Calendários Niccolini | conjunto de 47 projetos, desenvolvidos para a L. Niccolini 

Indústria Gráfica. Para várias edições dos Calendários, Fred 

desenvolveu peças gráficas em diversos formatos, por ele 

nomeadas Complementos, que tinham o propósito de 

explicar a temática abordada em cada ano, de sugerir a 

participação do público que recebia o Calendário nos 

experimentos ou atividades propostas pelo designer. Eram 

folhetos, folders, pranchas organizadas e embaladas em 

pastas, peças para serem montadas pelo público, entre outros. 
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo
Há no conjunto uma série intitulada Projeto Cor, que se 

dedica a apresentar e explicar a Teoria das Cores de Goethe e 

seus experimentos prismáticos, estudos estes que serviram de 

tema para outros projetos de Jordan. Os Calendários Niccolini 

foram e são os projetos de autoria de Jordan mais divulgados, 

os quais conferiram seu reconhecimento no mercado.

Lendas Brasileiras | série composta por 12 pranchas acondicionadas em pasta, 

cujo projeto é também de Jordan. Em cada prancha é 

representada, por meio de ilustração, uma lenda do folclore 

brasileiro. A série revela sua habilidade com o desenho, 

a pintura e o domínio das técnicas de litogravura.

Capas do Boletim da Indústria Gráfica | série com 28 capas do periódico produzido 

e distribuído pelo Sindicato das Indústrias 

Gráficas do Estado de São Paulo. 

 Jordan fez boa parte das capas 

publicadas de 1960 a 1964. A produção 

de Jordan vale pela diversidade dos 

desenhos e a variedade de recursos 

técnicos de impressão e de acabamento 

explorados pelo designer. 

Encartes para a indústria farmacêutica | conjunto com 44 encartes desenvolvidos 

para a indústria farmacêutica.

  O material apresenta diversidade 

de técnicas de ilustração, o uso 

de recursos de fotomontagem e 

técnica apurada de impressão.

Cartazes | conjunto de cartazes separados em séries e unidades. Alguns eram 

propostas de Jordan para concursos de cartazes, projetos estes nem 

sempre aprovados. Chamam atenção as séries desenvolvidas para 

o Instituto Goethe, uma no final dos anos 1980 que foi produzida, 

e a     outra, nos anos 1990, da qual apenas 1 foi concluído. 
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo
Projetos editoriais | total de 4 unidades, sendo 2 capas, um projeto editorial 

completo e a participação no livro Desnudamentos 

de Tide Hellmeister e Otoniel Pereira.

Embalagens | conjunto de embalagens separado em duas séries, a primeira para a    

L. Niccolini Indústria Gráfica, como material promocional da empresa;  

a segunda série é composta por projetos de Jordan desenvolvidos 

 para clientes da gráfica como Carbex, Kartro, BrunoBlois.

Cartões de Natal |  série com cartões de Boas Festas desenvolvidos 

para clientes da   L. Niccolini Indústria Gráfica.

Cartões de Boas Festas Niccolini | conjunto formado por série de 30 artes finais 

 de cartões com ilustrações irreverentes 

de Papai Noel e outros cartões de final de 

ano desenvolvidos para a Niccolini. 

Identidade Niccolini | conjunto composto por papelaria institucional 

e a identificação da frota de caminhões. 

Por seu turno, a segunda parte deste catálogo, inventaria:

exposições individuais do designer e coletivas, nas quais ele participa;

prêmios conquistados por Jordan;

bibliografia dividida em publicações de Fred Jordan, sobre ele 

ou publicações que citam e apresentam seus trabalhos;

correspondência, separada em duas séries - a primeira trocada 

entre amigos,  conhecidos e clientes; a segunda  série documenta 

a correspondência com instituições e entidades.
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O conjunto é composto por desenhos, 

pinturas colagens, ilustrações desenvolvidos 

por Jordan emoldurados ou não, que estão 

distribuídos nos vários cômodos da residência. 

Parte do acervo é composto pelos originais 

das ilustrações utilizadas nos Calendários 

Niccolini desenvolvidos pelo designer.  

Quadros do acervo da família
desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 

Sem título, 197-.

Composição desenvolvida a partir de quadrados 
- formados por triângulos coloridos de papel 
cartão pintados por Jordan -, montados sobre 
suporte  de Eucatex.

Painel no formato 1,13 m x 3,36 m, exposto na 
sala de estar da residência da família.

No acervo há uma série de outros quadrados 
pintados em combinações diversas de cores.    
Foi registrado o total de 20 peças, além daquelas 
utilizadas no painel. São peças com inúmeras 
possibilidades de combinação de cores para a 
montagem da composição (à direita).

Imagem de Fred Jordan com painel montado 
publicada no catálogo da exposição 
individual Jordan Gráfico: Comunicação 
Visual, realizada no MASP - Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, av. 
Paulista, 1578, de 19 out. - 5 nov., São Paulo. 

A maior parte não tem título e não é 

registrada a data de sua produção. Porém, 

quando foram identificados os originais 

utilizados como ilustração principal dos 

Calendários Niccolini, as obras foram 

nomeadas com os títulos destes projetos.
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Série de quadrados avulsos pintados 
para a composição do painel. 
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Faixa de Möbius, sd.

Pastel oleoso sobre papel, montado em suporte 
de madeira 60,0 x 60,0 cm.

Pássaros, sd.

Óleo sobre madeira , 30,0 x 19,5 cm.

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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Cavalo Azul ou Violão Azul, 1951.

Litogravura sobre papel cartão, 50,0 x 46,5 cm.

Original utilizado como ilustração principal 
do Calendário Niccolini de 1952, com mesmo 
título. Trata-se da primeira ilustração de Jordan 
desenvolvida para a série de calendários da 
empresa.

Ilustração publicada em:

Homenagem a Fred Jordan. Estudos 
Avançados,  São Paulo,  v. 11,  n. 31, dec.  1997. 
pp. 250–263.

EID, Denise. Fred Jordan: quando a ciência 
encontra a arte. Revista Abrigraf, ano XXVI, 
n.194, mai./jun. 2001, p.128-129. Seção 
Memória.
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IV Centenário de S. Paulo, 1953.

Litogravura sobre papel cartão, 64,0 x 46,0 cm.

Original utilizado como ilustração principal do 
Calendário Niccolini de 1954, em comemoração 
ao IV Centenário da cidade de São Paulo, SP, Brasil.

Ilustração publicada no artigo:

BASTOS, Helena Rugai. O lugar de São Paulo na 
história do design. Arquitextos/Vitruvius, São 
Paulo, ano 11, n. 127.04, dez. 2010. Disponível 
em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/ 10.127/3696>



17

Pré-história, 1961.

Colagem e desenho sobre cartão, 46,0 x 66,0 cm.

Original utilizado como ilustração principal           
do Calendário Niccolini de 1962, intitulado        
Pré-história.

Ondas e partículas, 1962.

Gravura com relevo sobre papel, 36,5 x 48,0 cm. 
Original utilizada como ilustração principal do 
Calendário de 1963, Ondas e partículas.

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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Dionísio, 1964.

Litogravura sobre papel cartão, 36,0 x 43,0 cm.

Original utilizado como ilustração principal do 
Calendário Niccolini de 1965.

Ilustração publicada em:

WOLLNER, Alexandre. Pioneiros da 
Comunicação Visual, in: ZANINI, Walter (Org). 
História Geral da Arte no Brasil, vol. 2. São 
Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983. p.968.

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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A semente, 1965.

Gravura com relevo sobre papel, colado em cartão 
lilás, 36,5 x 46,0 cm – moldura 60,5 x 53,5 cm.

Original utilizada como ilustração principal do 
Calendário de 1966, A semente, desenvolvido   
em 1965.

Os Azuis,  agosto de 1986.

Em pastel oleoso sobre cartão, montado em 
suporte de Eucatex, no formato 46,0 x 46,0 cm.

Original utilizado como ilustração principal 
do Calendário de 1987, Cor 3: Os Azuis , 
desenvolvido em 1986, em pastel oleoso sobre 
cartão, montado em suporte de Eucatex.
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Losango verde, s.d.

Colagem de triângulos montados sobre      
suporte de Eucatex, 72,0 x 72,0 cm.

Losango azul, s.d.

Colagem de módulos sobre suporte de   
Eucatex, 53,0 x 53,0 cm.
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Módulos pretos sobre laminado,  s.d.

Colagem de  módulos quadrados impressos 
colados sobre cartão prata, 50,5 x 50,5 cm.

Estes módulos também foram utilizados 
em embalagem promocional da Niccolini 
desenvolvidos por Jordan.

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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Sem título, 1961 provável.

Técnica mista sobre papel, 24,0 x 36,0 cm.

Obra foi utilizada como capa do BIG 132,  
Boletim da Indústria Gráfica, Sindicato das 
Indústrias Gráficas de São Paulo, São Paulo, ano 
XII, n.11/12, 1961.

Sem título, 1962 provável.

Técnica mista sobre papel, 28,0 x 38,0 cm.

Parte da obra foi utilizada como capa da revista 
BIG 135, Boletim da Indústria Gráfica, Sindicato 
das Indústrias Gráficas de São Paulo, São Paulo, 
ano XIII, n.4, 1962.

Elementos da obra também foram adaptados 
e utilizados nas capas BIG 134 e 136 
(respectivamente ano X I I I ,  n.2/3, 1962 
e ano XIII,  n.5, 1962).

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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Sem título, s.d.

Lápis de cor sobre papel, 41,0 x 39,0 cm.

Sem título, s.d.

Lápis de cor sobre papel, 41,0 x 39,0 cm.

Sem título, s.d.

Lápis de cor sobre papel, 41,0 x 39,0 cm.

Sem título, s.d.

Lápis de cor sobre papel, 41,0 x 39,0 cm.
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Itatiaia, 1974, Itatiaia, SP.

Lápis de cor sobre papel telado, 
21,5 x 33,0 cm.

Sem título, 1973, Itatiaia, SP.

Pastel oleoso sobre papel,  
24,0 x 33,5 cm.

Sem título, 1973, Itatiaia, SP.

Pastel oleoso sobre papel, 
24,0 x 33,5 cm.
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Für Meisje, jul. 1978.

Lápis de cor sobre papel, 31,5 x 19,5 cm.

Dedicado para a mulher Sonja. Em tradução 
livre da viúva “para a menina”, como em algumas 
ocasiões chamava carinhosamente a mulher. O 
termo meisje é holandês e significa menina.

Für Meisje, jul.1978.

Lápis de cor sobre papel, 31,5 x 19,5 cm.

Dedicado para a mulher Sonja. Meisje é 
um termo holandês e significa menina.

Für mama, 29 abr. 1977, Itatiaia, SP.
Lápis de cor sobre papel, 31,0 x 26,5 cm.
Dedicado para a mulher Sonja.

Flor, [jul. 1978, provável]

Lápis de cor sobre papel, 31,5 x 19,5 cm.

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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Stravinsky, 23 jun. 1962.

Grafite sobre papel, 30,0 x 19,5 cm.

Desenho utilizado na capa do BIG 138, 
Boletim da Indústria Gráfica, Sindicato das 
Indústrias Gráficas de São Paulo, São Paulo, 
ano XIII, n.7, 1962.

Auto retrato, ago. 1986.

Lápis sobre papel, 39,5 x 29,0 cm.

Auto retrato, Fürchtet Euch Nicht! Ich Bin Bei Euch!*, 
1958.

Lápis sobre papel, 30,0 x 20,0 cm.

* Em tradução livre: Não tenha medo! Eu estou 
com você!

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações 
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Calendários Niccolini

Série de calendários de parede, temáticos, desenvolvidos para a L. Niccolini 

S.A. Indústria Gráfica, no período compreendido entre 1952 e 1999.

Os Calendários eram numerados no verso em tiragens de 2000, 3000 ou 5000 

unidades. Nas etiquetas com estes dados era impresso texto, como o que segue: 

“Desta reprodução de um desenho de Fred Jordan, L. Niccolini S.A. Indústria 

Gráfica, São Paulo, Brasil, imprimiu, no quinquagésimo nono aniversário de 

sua fundação, três mil exemplares numerados.”(Calendário 1982, Homenagem 

a Darwin). Outro exemplo é o texto da etiqueta do Calendário 1998, Memória 

e expectativa: “O calendário para 1998, comemorativo dos 75 anos da Gráfica 

Niccolini, reproduz sete originais de Fred Jordan. Foram impressos 5000 exemplares 

numerados, em máquina offset Roland-Rekord de 6 cores + verniz.”

Os Calendários Niccolini eram protegidos com luva de papel kraft e folha de 

guarda, às vezes cobertos com plástico bolha, acondicionados em embalagens 

especiais, em geral duas – uma pasta envelope impressa em cartão Triplex 

300 ou 350 m/g2, com a identidade visual proposta pelo tema do projeto, que 

embalavam a folhinha e as peças complementares; a segunda embalagem, de 

transporte, em cartão ondulado pardo, sem pontos de cola ou grampo, apenas 

corte, vinco e dobra, para proteger o conjunto: pasta com o Calendário e peças.

De modo geral, acompanhavam os Calendários carta de apresentação, 

folders ou folhetos com explicações sobre o tema, cartão de Boas Festas, 

dois calendários de mesa acondicionados em cartucho com a identidade 

do projeto. As edições comemorativas eram, também, publicadas em 

inglês e/ou espanhol, versões estas impressas em menor tiragem.

Como mencionado, para várias edições foram desenvolvidas peças, denominadas 

Complementos, que acompanhavam a folhinha ou que eram entregues durante 

o ano de vigência do Calendário. A ideia de Jordan era explicar o tema abordado 

ou sugerir experimentos a partir da proposta do projeto. Em formatos diversos, os 

Complementos apresentavam estudos sobre a temática proposta em cada edição 

anual, por meio de ilustrações ímpares, fotomontagens, elementos gráficos e 

textos de sua autoria ou citações de autores consagrados, grafados pelo próprio 

punho de Jordan, numa caligrafia que se tornou sua marca. Com estas peças e a 

partir da narrativa, o designer propunha experiências e atividades que sugeriam a 

participação do público. Assim, montando jogos, peças tridimensionais e seguindo 

as experiências apresentadas, era possível participar da reflexão de Fred Jordan.
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Há no conjunto uma série intitulada Projeto Cor, que se dedica a apresentar e 

explicar a Teoria das Cores de Goethe e seus experimentos prismáticos, estudos 

estes que serviram de tema para outros projetos de Jordan. Apenas para o Projeto 

Cor, Jordan desenvolveu mais de 60 Complementos, que, neste trabalho, foram 

classificados e, neste trabalho, estão identificados com cada edição dos calendários. 

Estão indicados, também, os Calendários que fazem parte desta série.

Para o ano 1953 o Calendário Niccolini não foi produzido. Os projetos das folhinhas 

desenvolvidas para os anos 1967, intitulado O abraço, e1971, intitulado Evolução 

da cor foram registrados por Jordan e pela família, mas não há peça impressa, cópia 

de imagem destas edições no acervo e não foi identificado qualquer rascunho 

ou estudo. É possível comprovar a produção de ambos na correspondência do 

designer. O primeiro é mencionado em carta enviada por Imre Reiner (Lugano, 

Ruvigliana, 12 fev. 1967). O Calendário desenvolvido para 1971 é o tema da 

carta enviada por Hanns Trostli para Fred Jordan (de 5 de janeiro de 1971) e do 

cartão de agradecimento de Valentim Valente (de 1º de janeiro de 1971). Os 

documentos citados estão relacionados na segunda parte de catálogo.

No apontamento de cada Calendário, é possível verificar dados como: ano de 

vigência, título, ano de desenvolvimento, descrição do material, a celebração 

de algum evento - quando indicado por Jordan -, além da identificação de 

publicação, quando publicados, com as referências bibliográficas. 

Calendários Niccolini
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A ilustração do calendário faz parte do acervo 
da família. 

Quadro com a ilustração, tamanho 50,0 x 46,5 cm, 
litografia.

Ilustração publicada em: 

Homenagem a Fred Jordan. Estudos 
Avançados,  São Paulo,  v. 11,  n. 31, p. 250–
263, dec.  1997.

EID, Denise. Fred Jordan: quando a ciência 
encontra a arte. Revista Abrigraf, ano XXVI, 
n.194, p.128-129, mai./jun. 2001. Seção 
Memória.

1952
Cavalo Azul ou Violão Azul, desenvolvido em 1951.

A ilustração do calendário faz parte do acervo da 
família.

Quadro com a ilustração, tamanho 64,0 x 46,0 cm, 
litografia.

Ilustração publicada em:

BASTOS, Helena Rugai. O lugar de São Paulo na 
história do design. Arquitextos/Vitruvius, São 
Paulo, ano 11, n. 127.04, dez. 2010. Disponível 
em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/ 10.127/3696>

1954
IV Centenário de S. Paulo, desenvolvido em 1953.

Calendários Niccolini

1953
Não foi produzido o Calendário para este ano
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Não há no acrevo da família o Calendário 
completo, apenas a ilustração nele utilizada. 

Ilustração 56,0 x 46,0 cm.

Trabalho publicado nas seguintes obras:

WARUM KALENDER? Der Polygraph, 
Frankfurt, Alemanha, n.6, p.167-186, 8 
jahrgang/20 März 1955. Caderno especial - L/
G9 - L/G16.

HERDEG, Walter; ROSNER, Charles (Ed.). ‘55/56 
Graphis Annual: International Yearbook of 
Advertising Art. Zurich: Amstutz & Herdeg, 
Graphis Press, 1956. Seção calendários.            
p. 202-203.

FRED Jordan. Idea Magazine – International 
Advertising Art, Tokyo, n. 3, p. 66-72, out. 
1958. (p.68)

1955
Zodíaco, desenvolvido em 1954.

Calendários Niccolini



31

1957
Hamlet, desenvolvido em 1956.

Tamanho total 85,0 x 57,0 cm.
Ilustração 57,0 X 57,0 cm.

1956
Romeu e Julieta, desenvolvido em 1955.

Tamanho total 85,0 x 57,0 cm. 
Ilustração 57,0 x 57,0 cm.

Trabalho publicado nas seguintes obras:

HERDEG, Walter; ROSNER, Charles (Ed.). ‘57/58 
Graphis Annual: International Yearbook of 
Advertising Art. Zurich: Amstutz & Herdeg, Graphis 
Press, 1958. Seção calendários. pp. 180-181.

FRED Jordan. Idea Magazine – International 
Advertising Art, Tokyo, n. 3, p. 66-72, out. 1958. 
(p.68)

Com o Calendário seguiu o folheto MEA CVLPA, 
que apresenta texto endereçado à Niccolini 
por William Shakespeare  (imagem na próxima 
página).

Segue texto do folheto na íntegra:

Pede-nos William Shakespeare a divulgação desta:

À L. Niccolini S/A . indústria gráfica

Rua Afonso Brás, 413

São Paulo – Brasil

Honoráveis Senhores:

Hamlet e eu temos acompanhado no decorrer 
dêstes últimos 300 anos, os mais curiosos esforços 
de indivíduos preocupados em aperfeiçoar a nossa 
história. Contam, acrescentam, fornecem novos 
títulos – interpretam com sublime originalidade. Sou-
lhes grato. A grandeza de uma obra mede-se pelas 
agressões que sofre.
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Houve por bem essa indústria gráfica prestar mais 
uma fenomenal homenagem à minha glória. Estou 
comovido.

Realmente não saberia o que mais admirar desta vez: 
se as omissões positivas ou as adições negativas...

Falta o Laertes. Podaram-no, pergunto, pelo 
destempêro dêle ou do desenhista? Prima pela 
ausência o subestimado Fortinbrás; nada sobrou do 
que restava de Yorick; até de Horácio, o incorruptível, 
acabaram desconfiando. Quanto a Hamlet, parece 
que não puderam mesmo eliminá-lo. O homem e sue 
conflito neuro-hesitativo, aí estão. Aliás, êle deveria 
agradecer o amuleto otimista. Intatos continuam a 
fragilidade chamada Gestrudes & o grão-vilão Claudio. 
Intata continua também Miss Ophelia, estrêla fugaz 
da tragédia. E o velho motivo – ou melhor: o Velho, 
vírgula, motivo dêste seenarivm complexvs, é a 
unidade constante que vem distinguindo o homem 
da protozôa.

A equação prateada “Hamlet-édipo + identificação 
com tio vilão = frustração” é de uma simplicidade 
realmente digna da fórmula psicoanalítico-
Sophoclesigmundfreudiana cvm grano salis.

Mea cvlpa...

Impressiona-me, isto sim, o processo de impressão 
empregado. Gostaria de saber se é rotografia 
plana com aplicação de zinco-screen ou litografia 
offsetisada. Estou sendo claro? Sendo ou não sendo, 
desejo-vos e aos nobilíssimos clientes, sinceramente,

- Um Bom Natal e Feliz 57!

Com reprodução da assinatura de W. Shakespeare.

Folheto publicado em: FRED Jordan. Idea 
Magazine – International Advertising Art, Tokyo, 
n. 3, p. 66-72, out. 1958. (p. 71)

Calendário publicado na Revista Projeto Design, 
São Paulo, n. 214, , p. 88-93, nov. 1997.
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Em formato de kakemono (scroll) impresso sobre 
papel, fixados por 2 ripas de bambu nas duas 
extremidades e cordão na parte superior.
Tamanho total 122,0 x 36,5 cm.

Com folheto: formato fechado 16,0 x 16,0 cm, 
aberto 16,0 x 32,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Citado no artigo: MARTINS, Luiz. 1º de abril. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1º abr. 1959. 
Coluna Sociedade.

Calendário publicado na Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.

1958
Afrodite, desenvolvido em 1957.

Calendários Niccolini
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Em formato de kakemono (scroll) impresso sobre 
papel, fixados por duas ripas de madeira nas duas 
extremidades e cordão na parte superior.

Tamanho total 122,0 x 36,5 cm.

Comemora o nascimento de André Jordan , filho 
do designer.

Citado no artigo: MARTINS, Luiz. 1º de abril. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1º abr. 1959. 
Coluna Sociedade.

Publicado no artigo: MACHADO, Lourival 
Gomes. O caso de uma folhinha. O Estado de S. 
Paulo, 07 fev. 1959, p.6. Caderno Suplemento 
Literário, Seção Arte.

Publicado em: WOLLNER, Alexandre. Pioneiros 
da Comunicação Visual, in: ZANINI, Walter (org). 
História Geral da Arte no Brasil, vol. 2. São 
Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983. p.968.

Publicado detalhe da ilustração em: 
Homenagem a Fred Jordan. Estudos 
Avançados,  São Paulo,  v. 11,  n. 31, , p. 250–
263, dec.  1997.

Calendário publicado na Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997. 

Ilustração publicada na matéria EID, Denise. 
Fred Jordan: quando a ciência encontra a arte. 
Revista Abrigraf, ano XXVI, n.194, p.128-129, 
mai./jun. 2001. Seção Memória.

1959
Picasso, A alegria de viver, desenvolvido em 1958.

Calendários Niccolini
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Trata-se de uma peça tridimensional. 
A folhinha com o calendário (12 meses do ano) 
é impressa em papel e é colada na faixa de 
metal.

Publicado em: LEU, Olaf. Der Gestalter 
Fred Jordan / The Designer Fred Jordan 
/ Le designer Fred Jordan. Novum 
gebrauchsgraphik,  Alemanha, ano 54,         
p. 26-32, jun. 1983.

1961
Faixa de Möbius, desenvolvido em 1960.

Em formato de kakemono (scroll) impresso sobre 
papel, fixados por bambu nas duas extremidades 
e cordão na parte superior.

Tamanho total 122,0 x 36,5 cm.

Citado no artigo: MARTINS, Luiz. 1º de abril. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1º abr. 1959. 
Coluna Sociedade.

Publicado em: WOLLNER, Alexandre. Pioneiros 
da Comunicação Visual, in: ZANINI, Walter (org). 
História Geral da Arte no Brasil, vol. 2. São 
Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983. p. 968.

Calendário publicado na matéria: Fred Jordan: 
O maestro das cores. Revista Abrigraf, ano XXI, 
n.160, p.84-88, set./out. 1995.

Calendário publicado na Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.

1960
Quarteto, desenvolvido em 1959.
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1962
Pré-história, desenvolvido em 1961.

Tamanho 54,0 x 54,0 cm.

A ilustração do calendário faz parte do acervo da 
família.

Quadro com a ilustração, 46,0 X 66,0 cm, colagem 
e desenho sobre papel.

Citado no artigo: MARTINS, Luiz. 1º de abril. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1º abr. 1959. 
Coluna Sociedade.

Calendário publicado na Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.

Tamanho 54,0 x 54,0 cm.

Comemora os 40 anos da Niccolini com ilustração 
na base do calendário.

A ilustração do calendário faz parte do acervo da 
família.

Gravura sobre papel, 36,5 x 48,0 cm, 1962.

1963
Ondas ou Ondas e partículas, 
desenvolvido em 1962.
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1964
Stravinsky, desenvolvido em 1963.

A ilustração do calendário faz parte do acervo     
da família.
Litogravura, 36,0 x 43,0 cm, 1964.

Publicado em: WOLLNER, Alexandre. Pioneiros 
da Comunicação Visual, in: ZANINI, Walter 
(org). História Geral da Arte no Brasil, vol. 2. 
São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983. p. 968.

1965
Dionísio, desenvolvido em 1964.

Tamanho 54,0 x 54,0 cm.

A ilustração do calendário faz parte do 
acervo da família.

Quadro com a ilustração, 46,0 x 66,0 cm, 
colagem e desenho sobre papel.

Calendários Niccolini
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A ilustração do calendário faz parte do acervo 
da família.
Gravura com relevo sobre papel, colado em 
cartão lilás, 36,5 x 46,0 cm,1965.

1966
A semente, desenvolvido em 1965.

Calendários Niccolini

No acervo não há a peça impressa, mas o 
Calendário é o tema da carta enviada por Imre 
Reiner, Lugano, Ruvigliana, 12 fev. 1967. O 
documento foi registrado neste trabalho.

1967
O abraço, desenvolvido em 1966. 
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Tamanho total 64,0 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.

Com sistema próprio para puxar tira  com letras 
“d” e “t” impressas. O sistema permite que o 
observador opte pelas palavras SOLIDÁRIO E 
SOLITÁRIO, como ilustra a imagens apresentadas

Calendário publicado na matéria: Fred Jordan: 
O maestro das cores. Revista Abrigraf, ano 
XXI,n.160, p.84-88, set./out. 1995.

1968
Solidário/Solitário, desenvolvido em 1967.
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Tamanho total 64,0 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.

No acervo foi encontrada apenas imagem 
impressa deste Calendário. 
Foi identificado na capa de cobertura do 
Calendário Niccolini 1992, intitulado Cor 8: 
Möbius prismática, desenvolvido em 1991 e 
apresentado neste catálogo. 

1969
Expo 3001, desenvolvido em 1968.

Tamanho total 64,0 x 53,5 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 53,5 cm.

1970
Caixa de Pandora, desenvolvido em 1969.
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No acervo não há a peça impressa, mas o Calendário é o tema da 
carta enviada por Hanns Trostli para Fred Jordan (de 5 de janeiro de 
1971) e do cartão de agradecimento de Valentim Valente (de 1º de 
janeiro de 1971). Tais documentos estão registrados neste trabalho.

1971
Evolução da Cor, desenvolvido em 1970. 

Tamanho total 64,0 x 54,0 cm..
Ilustração, tamanho 54,0 x 53,5 cm.

Publicado em: LEU, Olaf. Der Gestalter Fred Jordan / The 
Designer Fred Jordan / Le designer Fred Jordan. Novum 
gebrauchsgraphik,  Alemanha, ano 54, p. 26-32, jun. 1983.

1972
Aquário, desenvolvido em 1971.

Calendários Niccolini
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Tamanho total 73,5 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.

Comemora os 50 anos da Niccolini.

Publicado em: LEU, Olaf. Der Gestalter Fred 
Jordan / The Designer Fred Jordan / Le designer 
Fred Jordan. Novum gebrauchsgraphik,  
Alemanha, ano 54, p. 26-32, jun. 1983.

Calendário publicado na Revista Projeto Design, 
São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.

1973
Mãos ou Aperto de Mãos, desenvolvido em 1972.

Calendários Niccolini
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Tamanho 73,0 x 53,0 cm.

Capa em papel kraft, 2x0 cores. Com texto:

A linguagem simbólica, que nos dá toda a experiência humana 

acumulada através dos tempos, parece ser o que melhor 

nos distingue do protozoário.
Na folhinha anterior, mãos e arca significavam: 
entender para sobreviver.
A palavra seguia a imagem.
Este ano, ao contrário, as imagens são ideogramas a partir 
de uma palavra. Um sílaba, sua carga semântica, 
suas qualidades visuais e acústicas.
Escrever Bach é uma forma de escrever Homem.

1974
Bach, desenvolvido em 1973.

E segue na capa a indicação de Jordan da 
“discografia de algumas das obras mais 
importantes de J. S. Bach, em interpretações 
musicalmente excepcionais.”

O Calendário tem 4 páginas  ilustradas com 
divisão trimestral do ano 1974:

Folha 1 – Janeiro, fevereiro e março.

Folha 2 – Abril, maio e junho.

Folha 3 – Julho, agosto e setembro.

Folha 4 – Outubro, novembro e dezembro.

Publicado em: LEU, Olaf. Der Gestalter 
Fred Jordan / The Designer Fred Jordan 
/ Le designer Fred Jordan. Novum 
gebrauchsgraphik,  Alemanha, ano 54, 
p. 26-32, jun. 1983.



44

1975
Esferas, desenvolvido em 1974.

Tamanho total  64,0 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.



45

1976
Espaço não-compatível, desenvolvido em 1975.

Tamanho do Calendário: 73,5 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.

Acompanha folheto, tamanho 20,0 x 20,0 cm 
aberto; 20,0 x 10,0 cm fechado; uma dobra.

Na capa do folheto verificamos o rastro da digital 
de Jordan em negativo e arqueiros em luta da 
Costa espanhola, 20000 aC.

Segue o texto do folheto na íntegra, escrito e 
assinado por Jordan:

Tentando representar Tempo e Espaço, artistas 
e cientistas criam, de tempo em tempo, 
imagens que fazem os olhos dizer SIM e a 
mente dizer NÃO.
A percepção visual da linha e da superfície, 
ou  seja, de uma e duas dimensões, é simples. 
Os problemas surgem com a realidade 
tridimensional. 
Esses problemas podem surpreendentes 
sempre que a realidade em três dimensões 
somente for representável em duas dimensões: 
numa folha de cartão.
Na famosa litografia de Maurits Escher 
SUBINDO   E DESCENDO, cada degrau da 
escada infinita é o mais alto... e o mais baixo.
No TRIÂNGULO IMPOSSÍVEL do matemático 
Roger Penrose – que inspirou Escher – o todo é 
mais   que a soma das partes.
A nossa folhinha oferece diferentes opções de 
leitura do espaço físico. E do espaço 
psicológico, no qual vivemos: cada um 
no seu próprio.

Calendários Niccolini
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Tamanho total 73,5 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.

Calendário publicado na Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.

1977
Nebulosas, desenvolvido em 1976.
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Tamanho total 73,5 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.

Comemora os 55 anos da Niccolini.
Acompanha Complementos: cartucho com tiras 
nas cores azul, lilás, verde e laranja com orelha para 
encaixe na base da ilustração, para serem montadas 
de acordo com a escolha do usuário. A base tem 
indicações e recorte para encaixe das tiras.

Texto do cartucho:
Para montar a folhinha comemorativa de 
seus 55 anos, a Niccolini pede a participação 
especial do Prezado Amigo e Cliente. 
Inicialmente, deite a folhinha sobre a mesa.
Retire as 24 faixas coloridas desta embalagem.
Escolha somente 12 das faixas, colocando-as 
horizontalmente sobre o fundo amarelo.
Disponha e redisponha, até encontrar o ritmo 
de cores mais satisfatório.
Finalmente, é só introduzir as lingüetas das 
faixas nos cortes indicados pelas setas no 
fundo amarelo.
As faixas deverão ficar ligeiramente abauladas.
Importante: guarde na embalagem as 12 
faixas restantes, para poder mudar a qualquer 
momento o ritmo de um Bom 78.

Publicado no box – A arte dos calendários - 
da matéria: 75 ANOS bem-vividos. Revista 
Abrigraf, ano XXIII, n.176, p.92-96, mar./abr. 
1998. Seção Embalagens.

1978
Ritmos, desenvolvido em 1977.

Calendários Niccolini
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1979
Homenagem a Escher, desenvolvido em 1978.

Tamanho total 73,5 x 54,0 cm.
Ilustração, tamanho 54,0 x 54,0 cm.
Tiragem 2.500 exemplares numerados.

Texto do calendário:
A ilustração do Calendário Niccolini
compõe-se deste fundo e do cartão anexo,
impresso nos dois lados.
O carão anexo tem 4 lingüetas
para encaixe nos cortes do fundo.
V. pode montá-lo em forma de quadrado
ou de losango.
São duas formas e duas faces, somando
dez opções de leitura para um Grande ’79.

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 460 x 460 mm, com origami do boto 
cor-de-rosa colado.

Publicado em: LEU, Olaf. Der Gestalter Fred 
Jordan / The Designer Fred Jordan / Le designer 
Fred Jordan. Novum gebrauchsgraphik,  
Alemanha, ano 54, jun. 1983, p. 26-32.

Ilustração do calendário publicado no box – A 
arte dos calendários - da matéria: 75 ANOS 
bem-vividos. Revista Abrigraf, ano XXIII, n.176, 
p.92-96, mar./abr. 1998. Seção Embalagens.

No acervo foi encontrada uma dobradura em 
papel de algum jornal impresso, representando 
uma baleia, como indica a imagem abaixo. Este 
foi o modelo (rough) de origami elaborado pelo 
designer, para posterior adaptação em formato do 
boto, colado no Calendário Niccolini 1980.

1980
A lenda do Rio Amazonas ou Rio Amazonas, 
desenvolvido em 1979.

Calendários Niccolini
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Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com origami de   
pássaro colado.

1981
O tempo e as aves, desenvolvido em 1980.

Texto da capa que cobre a folhinha, em espanhol:

Cojubi, al amanecer
Cucutiê, al salir del Sol
Jurura, de mañana
Sapacuru, al medio día
Guainambi, a la tarde
Inambu, al surgir Venus
Jurura, de nuevo, al Sol poniente
Curiango, a la noche
Anhupoca, a media noche
Utiariti, en las altas horas.
En el canto de los pájaros
el ritmo de la Tierra
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Na capa da folhinha, Jordan escreve por 
seu próprio punho, em espanhol, aquio 
traduzido:

Este é o caminho da fragata Beagle pequena 
que levava o jovem naturalista Charles 
Darwin, uma expedição de cinco anos ao 
redor do mundo. Seus trabalhos sobre a 
adubação das orquídeas por insetos inspirar, 
in o centenário de sua morte, a nossa 
ilustração.

Na mesma capa ele descreve a rota de 
Darwin, por meio de ilustração e um breve 
texto explicativo. Segue:

Esta é a rota da pequena embarcação ‹Beagle›, 
que levava o jovem naturalista Charles Darwin*, 
em uma expedição de 5 anos ao redor do 
mundo**. Seu trabalho sobre a Fecundação das 
Orquídeas por Insetos inspirou, no centenário 
de sua morte, nossa ilustração.
Viva Oitenta e Dois!*** Boa Viagem!
* 1809 – 1882
** Descrito no Diário de Bordo sobre geologia e 
história natural dos Países visitados pela ‹Beagle› 
(1831 – 1836)
*** Ano fértil em centenários: James Joyce 
aniversário em Fevereiro;
Monteiro Lobato, em Abril; Braque, em Maio; e 
Stravinsky, em Junho.
A Niccolini fará apenas 59 anos em Novembro, 
mas ainda chegaremos lá.
Esta es la ruta de la ‹Beagle› pequeña fragata 
que llevaba a bordo el joven naturalista Charles 
Darwin*, en una expedición de 5 años alrededor 
del mundo **. Su trabajo sobre la Fertilización 
de las Orquídeas por los Insectos inspiró, en el 
centenario de su muerte, nuestra ilustración.
¡Viva Ochenta y Dos!*** ¡Buen Viaje!
* 1809 – 1882
** Descripción en el Diario de Pesquisas sobre 
geología y historia natural de los Países visitados 
por la ‹Beagle› (1831 – 1836)
*** Año fértil en centenarios: James Joyce 
cumpleaños en Febrero;
Monteiro Lobato, en Abril; Braque, en Mayo; y 
Stravinsky, en Junio.
Niccolini hace apenas 59 años en Noviembre, 
pero aún llegaremos allá.

Calendário publicado em: LEU, Olaf. Der 
Gestalter Fred Jordan / The Designer Fred 
Jordan / Le designer Fred Jordan. Novum 
gebrauchsgraphik,  Alemanha, ano 54, p. 
26-32, jun. 1983.

1982
Homenagem a Darwin, também intitulado 
Viagens de Darwin, desenvolvido em 1981.

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com faca especial  
(corte/vinco), colagem de recorte com imagem 
(foto alto contraste 2x0 cores sobre triplex).

Com luva de cobertura 92,2 x 46,0 cm, 2x0 cores 
sobre papel kraft.
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Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.

Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com faca especial. 
Compõem a ilustração colagem de recorte de 
jornal e papel perfurado.

Na capa da folhinha é mencionada a 
comemoração aos 60 anos da gráfica: “Nic60lini 
VIVA!”.

Calendário entregue com luva de cobertura 
92,2 x 46,1cm, 2x0 cores sobre papel kraft.

1983
Computação, desenvolvido em 1982.

Calendários Niccolini
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Calendários Niccolini

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo seco.

O Calendário é dedicado à memória de Kurt 
Eppenstein, desenhista, especialista em técnica 
e produção gráfica e diretor técnico da gráfica L. 
Niccolini, com quem Jordan trabalhou e aprendeu 
as técnicas de produção gráfica.

Neste projeto Jordan faz menção às dimensões 
da Comunicação Visual, como se verifica no 
texto escrito na letra D da marca 4D, impressa 
na capa da pasta que acondiciona as pranchas 
- Complementos: “As quatro dimensões da 
Comunicação Visual à luz do jogo de cintura de 
Andrômeda”

1984
As 4 Dimensões, desenvolvido em 1983.

Calendário entregue com Complementos, 
acondicionados em berço de cartão duplex 300 
m/g2, tamanho 45,8 x 46,0 cm, com faca especial.

Complementos composto por pasta - formato 
fechado 22,6 x 31,2 cm; aberto 58,0 x 56,0 cm; 
2 x 0 cores impressas sobre triplex 350 m/g2, com 
faca especial.

Na pasta são acondicionadas15 pranchas, 
protegidas com luva em papel kraft, formato    
46,0 x 30,2 cm; 1x0 cores. Na luva o autor explica 
a proposta: “Isto é um Jogo. Texto/Imagem 
querem ser ‘lidos’ simultaneamente. Por isso, a 
numeração do texto corresponde à do verso das 
lâminas. Ao observá-las por algum tempo, surge o 
‘movimento’ dos cubos.”

As 15 pranchas têm formato 22,0 x 30,0 cm, 
impressas em cores especiais em diferentes 
cartões. Algumas têm acabamento especial como 
relevo seco e faca especial. 

Complementa o conjunto uma tira impressa em 
cartão, 4x4 cores, com dupla face. Trata-se da 
Curva de Möbius, quando montada. E o designer 
ensina o público a torcer, colar a faixa e indica 
onde deve ser pendurada, para que faça parte da 
ilustração principal do Calendário: “[...] Quanto 
à faixa de cartão anexa, você vai transformá-la 
numa Curva de Möbius e completar o Calendário, 
pendurando-a no mesmo gancho.”
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Uma das pranchas é impressa com as 
legandas de cada uma das ilustrações da 
narrativa visual e, como mencionado, indica 
como deve ser montada a Curva de Möbius. 
O texto é apresentado na caligrafia de Fred 
Jordan, como usual.
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1985
Cor 1: Luz e Treva, desenvolvido em 1984.

É o primeiro Calendário que compõe o Projeto Cor, 
baseado nos estudos de Goethe sobre cor.

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo seco.
Acompanha pasta com Complementos, de acordo com 
a descrição que segue.
Pasta no formato aberto 70,0 x 80,0 cm,
fechado 44,0 x 32,0 cm 3x0 cores sobre cartão tríplex, 
faca especial – corte e oito vincos.
Estão acondicionadas na pasta 05 pranchas no formato 
43,0 x 31,0 cm impressas sobre triplex:

1ª prancha | Berço (1x0 cores, faca especial) no qual 
estão encaixadas as seguintes peças:

1 carta de apresentação – 2 folhas, formato A4, 
1x0 cores impressas no papel vergê. Apresenta o 
Projeto Cor e explica a proposta deste Calendário, 
Luz e Treva – opostos complementares -, sua 
relação com a Cor, com a Vida, de acordo com os 
estudos e experimentos de Goethe sobre cor.

1 carta - formato A4, 1x0 cores sobre papel vergê 
- Vivência da Pós-Cor / Vivência da Cor de olhos 
fechados, explica o “jogo” que o observador 
deve fazer para compreender as polaridades, as 
cores complementares. A proposta é trabalhar a 
sensibilidade cromática: “Vivência da Pós-Cor”.

4 cartelas coloridas em pares (frente e verso), 
formato 80 x 120 mm, faca especial em formato de 
balão, 1x1 cores impressas sobre cartão triplex.

As demais pranchas são coloridas (em geral 2x2 
cores), e servem para os experimentos da pós-cor - 
complementares.

Durante o ano Jordan enviou para os clientes, em 
envelopes com a identidade da Niccolini, mais 3 cartas 
enumeradas: Carta 2, Carta 3 e Carta 4, continuando a 
explicação sobre o projeto Cor, solicitando dos leitores 
a participação nos experimentos da vivência da cor e 
da pós-cor, baseada na teoria de Goethe. Na Carta 2, 
por exemplo, ele sugeriu o feedback dos leitores, com 
o propósito de dar continuidade ao projeto. De acordo 
com Jordan: “Um projeto assim, para ter continuidade, 
precisa de feed-back, precisa ser realimentado por 
quem o recebe. É importante que você escreva agora 
à Niccolini, dizendo o que achou. Cor - responda!”. 
E o designer continua explicando a experiência.

Série Projeto Cor
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O Calendário compõe o Projeto Cor, baseado nos 
estudos de Goethe sobre cor.
Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo seco.
Acompanha pasta com Complementos, intitulada 
Variações sobre um tema de Dürer, por Jordan. Segue a 
descrição.
Pasta: formato aberto 70,0 x 80,0 cm, fechado 44,0 x 
32,0 cm, cores sobre cartão tríplex, faca especial – corte 
e oito vincos.
Pranchas: 06 unidades, formato 43,0 x 31,0 cm, a primeira 
4x1 cores; as demais 3x0 cores, todas sobre tríplex.
Tema central: complementaridade da cor, os princípios 
de polaridade e as relações de alternância contínua 
entre os elementos naturais e seus opostos. Trata-se de 
um dos princípios fundamentais da doutrina goethiana 
para a compreensão dos fenômenos naturais.
A primeira prancha (verso) apresenta, num texto 
escrito por Jordan, a explicação do projeto. Ele 
desenvolve o tema a partir da gravura em madeira 
Adão e Eva, 1504 [Museu Britânico, Londres], de 
Albrecht Dürer (1471-1528) e estabelece um 
diálogo entre o artista e Goethe. O tema do Pecado 
Original e a transgressão de Adão e Eva trazem 
consigo a transposição de um território consagrado, 
eterno e apontam para o caminho que conduz 
ao conhecimento da história da humanidade. Tal 
deslocamento reafirma confrontações, polaridades –  
os opostos complementares.

1986
Cor 2: Complementares, desenvolvido em 1985.

Jordan recorre a Friedrich Hölderlin (1770 – 1843), 
reforçando o princípio dialético, citando: 

Muitos tentaram, em vão,
exprimir o Júbilo pela alegria;
eis que ele se exprime aqui,
na Tristeza.

Segue o texto:
O Claro se relaciona com o Escuro para
produzir Cor, e Adão se relacionando com Eva
a fim de que não faltassem gerações e gerações
para vivenciá-la e teorizar em cima...
De Pitágoras a Newton, dos Chineses a Goethe,
para místicos e desmistificadores, Luz e Cor
vem sendo o modelo dos modelos na 
geometria dos opostos.
Do Homem, portanto.
Dessas geometrias, uma é especialmente fecunda:      
a dos opostos complementares.
Opostos complementares têm sempre em comum 
um fundo de identidade essencial. 
Céu e Terra são opostos; no entanto, seus 
elementos são essencialmente idênticos.
Imaginando-se as cores dispostas em círculo, 
elas vão se relacionar de duas maneiras:
ou ao redor do centro, perifericamente,
ou através do centro, diametralmente.
Eis como a Cor se relaciona com a oposta 
complementar: sempre através do centro,
o Branco, - seu núcleo de identidade essencial.
Foi para transpor esta representação esquemática     
da complementaridade da Cor à realidade 
viva que tentei motivá-lo para a
Vivência da Pós-Cor, ano passado.
Você viu (pelo menos assim espero!) que uma cor 
solicitante provoca a sensação íntima
de outra; pois essa cor íntima é sempre
a sua oposta complementar.
Sendo Amarelo a cor solicitante, a visão
vai produzir a sensação íntima do Violeta,
que, somada ao Amarelo, reconstituirá o
Branco, soma de todas as cores.
A visão, diz Goethe, não se satisfaz com
uma cor isolada, a não ser por pouco tempo.
Ela busca sempre restabelecer a plenitude,
produzindo aquela cor que lhe falta
para chegar à totalidade.

Tentando, quem sabe,
reconstruir o paraíso perdido...

Série Projeto Cor
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1987
Cor 3: Os Azuis, desenvolvido em 1986.

Calendário que compõe o Projeto Cor, baseado 
nos estudos de Goethe sobre cor.

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm.

A ilustração original do calendário faz parte do 
acervo da família.

Quadro com a ilustração, 60,0 x 60,0 cm, pastel 
oleoso sobre cartão, montado em suporte de 
madeira.

Acompanha o Calendário uma série de 
Complementos, montados da seguinte maneira:

Envelope, formato fechado 43,5 x 32,0 cm, faca 
especial, corte, vinco e cola, 3x3 cores sobre papel 
vergê.

Embalada no envelope segue pasta no formato 
aberto 70,0 x 80,0 cm, fechado 44,0 x 32,0 cm, 
2x0 cores sobre cartão tríplex, faca especial – 
corte e oito vincos -, e relevo seco.

Dentro da pasta encontramos folha de rosto, 
tamanho 43,0 x 31,0 cm, 1x0 cores sobre papel 
vergê branco. 

O projeto inicia com o texto na folha de rosto:

Os Azuis

Projeto Cor
de Fred Jordan

baseado na COR
RESPOND

ÊNCIA
entre

ALHAZENBOHRDAVINCIDEMOCRITOEINSTEIN
EUCLIDESGOETHEHEBINGHEISENBERGJÓKEPLER

LANDNEWTONPITAGORASPLANCKPLATÃO

Dentro da pasta encontramos os Cenários, 
pranchas, que narram a origem da 1ª cor, o azul, 
de acordo com a teoria de Goethe. Tais peças 
foram entregues durante 1986. Segue a descrição 
das pranchas:

1º Cenário Azul – prancha, tamanho 43,0 x 31,0 
cm, 3x0 cores sobre cartão triplex.

2º Cenário Azul – 02 pranchas, tamanho 43,0 x 
31,0 cm, 3x0 cores sobre cartão triplex.

3º e 4º Cenários – prancha, formato 61,6 x 42,8 
cm, com 1 dobra central, 3x4 cores sobre cartão 
triplex.

5º Cenário – prancha, formato 61,6 x 42,8cm, com 
1 dobra central, 1x3 cores sobre cartão triplex.

Série Projeto CorCalendários Niccolini
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Série Projeto Cor

Além destes Cenários, fazem parte deste conjunto 
02 pranchas com Icosaedro, tamanho 43,0 x 31,0 
cm, 3x2 cores sobre cartão triplex, faca especial, 
corte, vinco, picote, para que o público possa 
destacar e montar o poliedro, impresso com 
imagens de Jordan.

Calendário e complementos publicados na 
matéria: Fred Jordan: O maestro das cores. 
Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, p.84-88, set./
out. 1995. 

Publicado complemento em: Homenagem a 
Fred Jordan. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 
11,  n. 31, p. 250–263, dec.  1997.

Calendário que compõe o Projeto Cor, baseado 
nos estudos de Goethe sobre cor.
Tamanho total 58,0 x 46,0 cm. 
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo seco.

Acompanha pasta e envelope com 
Complementos, composto por:

Envelope, formato fechado 43,5 x 32,0 cm, faca 
especial, corte, vinco e cola, 3x3 cores sobre 
papel vergê.

Pasta: formato aberto 70,0 x 80,0 cm, fechado 
44,0 x 32,0cm, 2x0 cores sobre cartão tríplex, faca 
especial – corte e oito vincos -, e relevo seco.

Rosto, tamanho 43,0 x 31,0 cm, 1x0 cores sobre 
papel vergê branco. Texto:

1988
Cor 4: Amarelos e Laranjas, 

desenvolvido em 1987.

Amarelos
e Laranjas

Projeto Cor
de Fred Jordan

baseado na COR
RESPOND

ÊNCIA
entre

AlbertBornFraunhofer
GuénonHuygensKantLaoTsé

OstwaldPurkinjeYoung
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1988
Cor 4: Amarelos e Laranjas, desenvolvido em 1987.
Como os demais Calendários desta série, os 
Complementos são compostos por Cenários que explicam 
a origem das cores, sempre de acordo com a teoria de 
Goethe.
As pranchas são acondicionadas em pastas e envelopes e, 
para esta edição são protegidas por luva em formato de 
elipse impressa sobre papel manteiga, tamanho
43,0 x 21,5 cm, 1x0 cores, com faca especial, dobrada.

1º Cenário – dualidades primordiais, Azul e Amarelo, 
composto por:
Prancha 01: formato fechado 37,8 x 30,8 cm, 4x0 cores 
sobre couché, com faca especial – corte, vinco, dobra.

Na luva é impresso o texto:
Este é o par de opostos

inseparável
das 2 Cores
primordiais

  do Espectro da Luz.

E seguem 02 pranchas 43,0 x 31,0 cm, 3x3 cores     
sobre cartão.
Prancha Azul, com o texto:

Lembra aquele Cenário [Calendário ‘87]
que fez você mergulhar
na primeira cor da Escuridade
até o fundo do oceano
inconsciente
de tantos azuis?
... Que fez você vivenciar
a origem vital,
o respirar embrionário,
paradisíaco do Vir-a-ser?

Prancha Amarela:

Pois o Amarelo é Nascer!
Voar para a Claridade,
inspirar, criar espaço
ao Consciente.
Rompendo-se a Unidade
Mãe-Filho, Treva-Luz,
irrompe a Dualidade
na atenuação
do Escuro e do Claro,
revelando Cor.
Inspirar – Expirar
Amarelo – Azul
Azul – Amarelo
Início do conflito
Homem – Mundo
A Dúvida
o Dois.

Calendários Niccolini

2º e 3º Cenários:
São apresentados em duas pranchas no formato       
61,6 x 42,8 cm, com 1 dobra central, 6x6 cores 
sobre couché.

Além dos Cenários, o conjunto conta com uma 
prancha, tamanho 43,0 x 31,0 cm, 3x2 cores 
impressas sobre cartão triplex, com faca especial, 
corte, vinco, dobra e picote, para que o público 
possa destacar e montar um tetraedro, impresso 
com imagens de Jordan.

Complemento (3º Cenário) publicado na matéria: 
Fred Jordan:   O maestro das cores. Revista Abrigraf, 
ano XXI, n.160, p.84-88, set./out. 1995.
Calendário publicado na Revista Projeto Design, 
São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.
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Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo seco.
Acompanha pasta com Complementos,     
composto pelas seguintes peças:
Pasta no formato aberto 70,0 x 80,0 cm, fechado 
44,0 x 32,0 cm, 2x0 cores sobre cartão tríplex, faca 
especial – corte e oito vincos -, e relevo seco.

1989
Cor 5: Os Verdes. desenvolvido em 1988.

Folha de rosto, tamanho 43,0 x 31,0 cm, 1x0 cores 
sobre papel vergê branco, com texto: 

A expansão da Cor
Os Verdes

(Ex) tensões e (In) tensões
do Azul

e do Amarelo
Projeto de Fred Jordan

baseado na COR
RESPOND

ÊNCIA
Entre

Aristóteles Barth-Rebholz Descartes Freud Gauss
Helmholtz Jung Lawlor Minnaert G.Ott

Prancha berço: 43,0 x 31,0 cm, 2x0 cores sobre 
triplex, faca especial para encaixar o 1º cenário e 
cubo ilustrado para montar.
1º Cenário Verde – composto por envelope 1x0 cores 
sobre couché, faca especial, corte, vinco e cola -, com 
7 pranchas ilustradas com a “origem”  da cor-luz (azul 
e amarelo) até a “multiplicidade”, que é o verde.

Segue texto da capa deste envelope:
Como fazer imagens da origem do Começo,
da matéria radiante do Caos que contém tudo o que 
aparecerá depois?
O grande flash: Matéria e Radiação separadas.
A grande atenuação: origem das cores primordiais, a união 
e o fruto.
Verde: a multiplicidade.

O envelope, tamanho fechado 45,0 x 32,0 cm,         
3x0 cores sobre vergê, contém mais dois cenários:
Os cenários 2 e 3 explicam como percebemos 
a Imagem – Luz e Cor, Tempo e Espaço – e 
apresentam os “movimentos opostos em 
alternância complementar”, ambivalências que se 
complementam, que dão origem à vida e que se 
transformam.
2º Cenário Verde: prancha dobrada (duas dobras 
cruzadas), tamanho aberto 86,0 x 62,0 cm, fechado 
43,0 x 31,0 cm, 3x0 cores.
3º Cenário Verde: prancha dobrada (duas dobras 
cruzadas), tamanho aberto 86,0 x 62,0 cm, fechado 
43,0 x 31,0 cm, 3x0 cores. Colagem de adesivo em 
duas cores. 

Série Projeto Cor

O Calendário foi publicado na Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.



60

1990
Cor 6: Os Violetas, desenvolvido em 1989.

O Calendário compõe o Projeto Cor. 
Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm.
Jordan também desenvolveu Complementos para 
esta edição. São eles:
Envelope, formato fechado 45,0 x 33,0 cm,          
2x0 cores sobre papel kraft, faca especial, corte 
vinco, dobra e cola.
Pasta no formato aberto 70,0 x 80,0 cm, fechado 
44,0 x 32,0 cm, 2x0 cores sobre cartão tríplex, com 
faca especial – corte e oito vincos -, e relevo seco.
Folha de rosto, tamanho 43,0 x 31,0 cm, 1x0 cores 
sobre papel vergê branco, com texto:

A expansão da Cor
Os Violetas

(Ex) tensões e (In) tensões
do Azul

Projeto de Fred Jordan
baseado na COR

RESPOND
ÊNCIA
Entre

Arquimedes Brahe Copérnico Foucault Grosseteste
Herschel Maxwell Ptolomeu Riemann Schenberg

Cenários:
1º Cenário Violeta – prancha no formato 
43,0 x 31,0 cm, 4x1 cores sobre cartão triplex.
A prancha é ilustrada por Jordan com imagem As 
sete cavernas,  fazendo referência à “Pintura sobre 
o mito da Pátria primordial, México, século VIII 
(?), Schwenk, The sensible chaos”, nas palavras do 
designer.

Série Projeto CorCalendários Niccolini

Acompanha, também, prancha com octaetro para 
destacar e montar, tamanho 20,0 x 43,0 cm, 3x0 
cores sobre cartão triplex, faca especial, corte, 
vinco, picote.

Publicado em: GORDINHO, Margarida Cintra et 
al. (ed.). Gráfica: arte e indústria no Brasil: 180 
de história. [Margarida Cintra e Silvia Monteiro, 
ed.] São Paulo: Bandeirante Editora, 1991. p.160;
e

PINI, Marilena. Designers Gráficos brasileiros 
da década de 50. 2001. 161f. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) 
– Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. p. 45.
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Calendário compõe a série Projeto Cor.
Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm.

Jordan também desenvolveu Complementos para 
esta edição. São eles:
Envelope no formato fechado 45,0 x 33,0 cm,    
2x0 cores sobre papel kraft, faca especial, corte 
vinco, dobra e cola.
Pasta: formato aberto 70,0 x 80,0 mm, fechado 
44,0 x 32,0 cm, 2x0 cores sobre cartão tríplex, faca 
especial – corte e oito vincos -, e relevo seco.
Folha de rosto, tamanho 43,0 x 31,0 cm, 1x0 cores 
sobre papel vergê branco. 

1991
Cor 7: Vermelhos e Magentas, desenvolvido em 1990.

A folha de rosto apresenta o texto:
A expansão da Cor

Vermelhos e Magentas
(Ex) tensões e (In) tensões

do Azul
e do Amarelo

Projeto de Fred Jordan
baseado na COR

RESPOND
ÊNCIA
Entre

Bjerke Gödel Heráclito Julius Lobeck Minkowski
Needham Römer Snellius S.Watanabe

Os Cenários são:
Luva em forma de elipse, tamanho 43,0 x 21,5 cm, 
1x0 cores sobre manteiga, com faca especial – 
corte e dobra -, com o texto:  

Cenários para
experiências da
Pós-Cor complementa
Manuseie com cuidado.

1º Cenário Magenta impresso em prancha, 
tamanho 43,0 x 31,0 cm, 6x1 cores sobre cartão 
triplex.

2º Cenário Magenta impresso em prancha, 
tamanho 43,0 x 31,0 cm, 1x1 cores sobre cartão 
triplex, com faca especial – orelha para encaixe 
de peça, formato 20,0 x 11,5 cm, 2x2 cores sobre 
cartão.

Série Projeto Cor

Calendário publicado na Revista Projeto Design, 
São Paulo, n. 214, p. 88-93, nov. 1997.



62

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm.

É o último Calendário da série Projeto Cor. 

Protege a peça uma capa de cobertura (tipo 
luva), tamanho 92,0 x 46,0 cm, 1x0 cores sobre 
couché. A luva apresenta 20 dos 40 calendários 
desenvolvidos por Jordan até 1992. 

1992
Cor 8: Möbius prismática, desenvolvido em 1991.

São eles, nesta ordem (de cima para baixo, da 
esquerda para direita):

Violão Azul (ou Cavalo Azul), 1952;
IV Centenário de S. Paulo, 1954;
Romeu e Julieta, 1956;
Hamlet, 1957;
Zodíaco, 1955;
Aquário, 1972;
Pré-história, 1962;
Expo 3001, 1969;
Picasso: A alegria de viver, 1959;
Bach (ou Bachianas), 1974;
Ondas (ou Ondas e partículas), 1963;
Quarteto, 1960;
Nebulosas (ou Galáxias), 1977;
Faixa de Möbius, 1961;
Mãos (ou Aperto de mãos), 1973;
Solidário / Solitário, 1968;
Lenda do Rio Amazonas (ou apenas Rio Amazonas), 1980;
Homenagem a Darwin (ou Viagens de Darwin), 1982;
Cor 3: Os Azuis, 1987;
Cor 7: Magentas e Vermelhos, 1991.

Abaixo das fotos dos Calendários, segue o texto, 
escrito por Jordan grafado com sua caligrafia 
usual:

No início dos anos 50, Kurt Eppenstein,
meu mestre em artes gráficas, me ensinou a litografar.
Um dia, desenhei não mais na pedra, mas na 
chapa de ofsete, de zinco naquele tempo.
Bolamos uma química para “fixar a imagem”
e rodamos, entusiasmados, uma tiragem uniforme
de três mil folhas com sabor de litografia.
Era a ilustração para o primeiro dos 40 calendários
que fiz para a Niccolini até agora.
Desde então, “A Folhinha Niccolini” vem representando
os recursos e o profissionalismo da equipe toda:
fotolito, impressão, acabamento.
Para mim, neste momento, ela representa
quatro décadas de ininterrupta liberdade de criação.
Acho que merecem um registro.
Jordan
Dezembro, 91.

Série Projeto CorCalendários Niccolini

Calendário foi publicado na matéria: Fred Jordan: 
O maestro das cores. Revista Abrigraf, ano XXI, 
n.160, p.84-88, set./out. 1995.

Publicado também em: Homenagem a Fred 
Jordan. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 11,   
n. 31, p. 250–263. dec.  1997. 
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1993
Árvore, desenvolvido em 1992.

1994
Círculo de Cores, desenvolvido em 1993.

Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm,  com faca especial, 
corte e dobras e relevo seco, formanto as folhas 
da árvore. A ilustração é colada sobre papel 
laminado para espelhar o texto impresso nas 
folhas (faca especial). As palavras impressas são: 
fé, esperença e amor.

Tamanho total 65,0 x 64,0 cm.
Ilustração 46,0 x 65,0 cm, com relevo seco, faca 
especial, corte, dobras e colagem com papel 
laminado.

Calendário comemora os 70 anos da Niccolini.

Acompanha o Calendário um conjunto de folhas e 
folder Instruções para o Origâmi Niccolini. A ideia é 
que o público possa montar o Hotaru, vagalume, 
que em japonês significa “dois olhos verde 
fosforescentes pisca-piscando nas noites quentes”, 
nas palavras de Jordan.

Calendários Niccolini
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Tamanho total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo 
seco.

O Calendário é dedicado à Maria 
Eppeinstein, que foi casada com Kurt 
Eppenstein.

Acompanha folheto O Prisma e as 
Complementares, desenvolvido por Fred Jordan.  
O estudo desenvolvido para esta edição foi o 
tema da exposição As Duas Faces do Espectro, 
no Instituto Goethe, São Paulo, SP, 18 nov. – 
17 dez., em comemoração dos 250 anos do 
nascimento de Goethe.

O folheto, formato fechado 260 x 180 mm, aberto 
260 x 430 mm, duas dobras paralelas, 4x4 cores,   
é impresso sobre couché 180g/m2.

O texto desta peça, escrito por Jordan, explica 
o que são cores complementares e o fenômeno 
prismático, segundo estudos de Goethe. 
Apresenta experimentos, por meio de reprodução 
fotográfica da refração da luz através do prisma – 
e a produção da cor prismática.

1995
Borboleta prismática, desenvolvido em 1994.

Este Calendário foi premiado na 5ª edição do 
Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica na 
Categoria Melhor Design, menção honrosa na 
categoria Melhor Calendário e uma das quatro 
láureas especiais, também como Melhor Design.

O Calendário foi publicado nas matérias: FRED 
JORDAN: O maestro das cores. Revista Abrigraf, 
ano XXI, n.160, p. 60, set./out. 1995; e Prêmio 
Fernando Pini: A Excelência Gráfica do Brasil. 
Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, p.40-60, set./out. 
1995.
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1996
A Malha dos Eventos, desenvolvido em 1995.

Tamanho total 61,5 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm, com relevo seco.
Acompanha o Calendário o folheto A Malha 
dos Eventos, no formato fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, uma dobra, 2x2 cores, 
impresso sobre couchê 180 g/m2. Explica Jordan:

A peça-chave é o folheto A Malha dos Eventos, uma 
paródia de ficção científica recheada de coisas sérias. 
Trata-se de uma imagem supostamente trazida pela 
espaçonave interplanetária Voyager VII. (comentário de 
Jordan sobre o Calendário, publicado na revista Abrigraf, 
ano XXI, n 161, p.102, nov./dez. 1995.)

No folheto Jordan cita o The “E” Report, vols. 1-4, 
Cambridge: MIP, 1995.

O projeto foi publicado em: Revista Abrigraf, 
ano XXI, n.161, p.102, nov./dez. 1995; Revista 
Projeto Design, São Paulo, n. 214, p. 88-93,   
nov. 1997.

Tamanho total total 58,0 x 46,0 cm.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm.

Acompanha cartão de Boas Festas, com imagens 
do cometa Harlley, visto da China, Austrália, 
Inglaterra e Egito (85-86).

1997
Cometa, desenvolvido em 1996.

Calendários Niccolini
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1998
Memória e Expectativa, desenvolvido em 1997.

Tamanho total 60,0 x 46,0 cm. Calendário 
encadernadas com espiral branca, com 8 folhas 
ilustradas pelo designer.
A edição comemora o 75º aniversário da L. 
Niccolini. 
A peça vem protegida com luva de cobertura, 
impressa em 2x0 cores sobre papel kraft, ilustrada 
com Programa, que descreve os atos – cada 
uma das ilustrações reproduzidas nas folhas do 
calendário. É bilíngue – português e inglês. Segue 
o texto de Jordan:

PROGRAMA
O Calendário ’98 comemora os 75 anos da Gráfica 
Niccolini, com variações sobre o tema: Sol, Vento, Rio, 
Memória e Expectativa.

Primeira folha
Abertura.

Folha 2
Apresentação do Dragão-do-Sorriso-Largo, que 
comemora seu 7500º aniversário.
Dragões simbolizam forças criativas, transformadoras.

Folhas 3, 4 e 5
São ampliações de três partes da Primeira folha: Sol, 
Vento, Rio – essenciais a nossa paisagem-de-alma.
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1998
Memória e Expectativa, desenvolvido em 1997.

Folha 6
É uma coreografia para a Folha 1.
Quem sabe, o Calendário do futuro será dançado.

Folha 7
Em mitos antigos, Memória e Expectativa eram 
representação na forma de um animal de duas cabeças, 
voltadas para lados opostos. Por exemplo, a serpente 
mais de duas cabeças representava a Coincidência dos 
Opostos:
Acaso-Causalidade, Violência-Harmonia, Saudade – qual 
o Oposto de Saudade?
O nosso Dragão-do-Sorriso-Largo tem uma só cabeça. 
Ele pode volta-la para sua Memória imemorável, ou, 
então, para a gratificante Expectativa de continuar sua 
carreira de mito polêmico pelos tempos afora. Não pode 
vivenciar Passado e Futuro simultaneamente... A não ser 
em sonho. Dragões também sonham.
Nesta folha, um Dragão-Expectativa, que vai crescendo 
até tornar-se, por sua vez, um Dragão-Memória, e assim 
por diante. Imagine isto em movimento contínuo!
A propósito, este Calendário se quer comemorativo e, 
por isso mesmo, otimista!

A primeira folha é a capa impressa em 3x0 cores 
com verniz sobre couché, com o texto:

Calendário para 1998, comemorativo dos 75 anos da 
L’Niccolini Indústria Gráfica Ltda, São Paulo, Brasil.
Variações sobre o tema: sol, vento, rio, memória e 

expectativa.
Design: Fred Jordan

Folha 02 – janeiro e fevereiro, 6x0 cores e verniz 
com reserva sobre couché.
Folha 03 – março e abril, 6x0 cores, verniz com 
reserva e relevo seco sobre couché.
Folha 04 – maio e junho, 6x0 cores e verniz com 
reserva sobre couché.
Folha 05 – julho e agosto, 6x0 cores e verniz com 
reserva sobre papel Alta Alvura.
Folha 06 – setembro e outubro, 6x0 cores, verniz 
com reserva e relevo seco sobre couché fosco.
Folha 07 –novembro e dezembro, 6x0 cores, 
verniz com reserva e relevo seco sobre papel Alta 
Alvura.

Última página com reprodução de parte do 
primeiro Contrato Social da Gráfica, 6x0 cores e 
verniz sobre cartão duplex.

Calendário premiado na 8ª edição do Prêmio 
Fernando Pini de Excelência Gráfica, Grupo F – 
Calendário de Parede. 

Calendário publicado em: Revista Projeto 
Design, São Paulo, n. 214, nov. 1997, p. 88-93; 
Homenagem a Fred Jordan. Estudos Avançados,  
São Paulo,  v. 11,  n. 31, p. 250–263, dec. 1997; 
Prêmio Fernando Pini: a grande festa do setor. 
Revista Abrigraf, ano XXIII, n.179,  p.62, nov./dez. 
1998.

Ilustração da Folha 6, publicada na matéria EID, 
Denise. Fred Jordan: quando a ciência encontra a 
arte. Revista Abrigraf, ano XXVI, n.194, mai./jun. 
2001, p.128-129. Seção Memória.

Folha 2 publicada no box – A arte dos calendários 
- da matéria:  L. NICCOLINI,75 anos bem-vividos. 
Revista Abrigraf, ano XXIII, n.176, p.92-96, mai./
jun. 1998. Seção Embalagens. 

Calendários Niccolini
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Tamanho total 58,0 x 46,0 cm, 5x0 cores + verniz.
Ilustração 46,0 x 46,0 cm.

A ilustração é uma composição com imagem 
captada por satélite com telescópio infravermelho 
de nebulosa molecular com estrelas em formação 
e quadro Noite Estrelada de Vincent Van Gogh.

Acompanha o Calendário o folheto Alto Astral. Na 
capa, Jordan escreve:

A Gráfica Niccolini tem o prazer de apresentar o 
Verdadeiro Calendário Alto Astral para 1999.

No verso o texto informa: 
Importante:
Mantenha os Calendários
perto do calor Humano.

1999
Noite Estrelada, desenvolvido em 1998.

Na parte interna, Jordan escreve:
De repente, - quem diria ? –
as profundezas do Universo
parecem mais alcançáveis do que
as profundezas do Inconsciente.

A fantástica imagem do Calendário
mostra uma nebulosa molecular
abrigando estrelas em formação.

É uma foto feita por satélite com
telescópio infravermelho.

Em vez de luz visível, usaram-se
quatro frequências diferentes de
luz invisível infravermelha.

Essa técnica revolucionária
vem permitindo, como nunca antes,
retroceder visualmente ao 
Passado do Universo.

Nebulosas surgiram logo no início
do Universo. Para ser exato, há uns
15 ou 20 bilhões de anos.

Sistemas planetário e galáxias
formaram-se bem mais tarde.

Recentemente – em 1889 – um homem
produziu um outro universo que,
no início era só dele.
Hoje, esse universo integrou-se
perfeitamente ao mais antigo.
a “Noite Estrelada” de Van Gogh
contém as luzes e esperanças
de todos nós.

CENÁRIO : Nebulosa NGC 2024, área central.
LIBRETO e MÚSICA : Fred Jordan
Foto: M.Mc Caughrean, Robert O’ Dell ; Planck Astr. Inst.
Van Gogh : Museum of Modern Art, N.York.
Leitura recomendada: “Cosmos” de Carl Sagan.

Publicado em:
Calendários: Instrumentos de marketing para o 
setor gráfico. Revista Abrigraf, ano XXIII, n.179, 
p.118-120, nov./dez. 1998. Seção Promocional.

Calendários Niccolini
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Lendas Brasileiras

Edição com 12 lendas brasileiras, com interpretação de Valentim Valente, gravuras de 

Fred Jordan e Nelson de Moura, para cada uma das histórias, totalizando 24 lâminas 

acondicionadas em pasta criada pelo designer.

O projeto foi desenvolvido para Rhodia (Companhia Química Rhodia Brasileira), como 

brinde para médicos. O material foi impresso pela L. Niccolini S/A Indústria Gráfica, 

São Paulo. Não há registro de data de produção da edição, nem das ilustrações 

de Jordan, mas é provável que tenha desenvolvido entre o final dos anos 1940 e 

início de 1950. O lançamento do dépliant Lendas Brasileiras é descrita no livro 80 

ANoS construindo o futuro: Rhodia Farma 80 anos, 1919 – 1999 (1999), p. 35, mas 

o texto não menciona esta edição particular com as ilustrações do designer.

A edição completa faz parte do acervo da autora, já que na residência de Fred Jordan 

foram encontradas apenas algumas lâminas das ilustrações soltas e a pasta.

Edição composta por: 

Pasta envelope: tamanho fechado 32,6 x 23,5 cm, com ilustração de Jordan na capa   

 (ilustração desenvolvida para lenda do Saci-pererê).

24 lâminas com gravuras: 12 de Fred Jordan; 12 de Nelson de Moura: tamanho 

  32,0 x 22,6 cm, impressas em cores sobre papel telado; 

  no verso o texto de Valentim Valente para cada lenda.

1  Iara

2 Negrinho do Pastoreio

3 Saci-pererê

4 Primavera

5 Cobra Grande

6 Índio Voador

7 As Amazonas

8 Lobisomem

9 Paiquerê

10 Rio Amazonas

11 Tatus Brancos

12 Moura do Jarau
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1  Iara

2  Negrinho do Pastoreio
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3  Saci-pererê

4  Primavera

Lendas Brasileiras
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5  Cobra Grande

6  Índio Voador
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7  As Amazonas

8  Lobisomem

Lendas Brasileiras
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9  Paiquerê

10  Rio Amazonas
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11  Tatus Brancos

12  Moura do Jarau

Lendas Brasileiras
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Capas do Boletim da Indústria Gráfica, BIG

Série com 28 capas do BIG produzido e distribuído pelo Sindicato das Indústrias 

Gráficas do Estado de São Paulo, criado em 1949 para debater as questões 

que envolviam a categoria. Foi incorporado pela Abrigraf, no final dos anos 

1960. Empresas do setor reuniam-se para o desenvolvimento e produção 

das edições, o que possibilitava a utilização dos processos e técnicas de 

impressão, por exemplo, a mistura do offset, da serigrafia, com relevo seco. 

Fred Jordan criou algumas das capas dos números, notadamente na 

década de 1960. Desenvolveu as ilustrações para praticamente todas as 

edições publicadas no período compreendido entre 1960 e 1964.

Alguns destes projetos foram publicados em periódicos ou livros da 

área, registrados neste catálogo. Tais indicações podem ser verificadas 

nos comentários, assim como eventuais citações nas capas (feitas 

por Jordan) ou menção de datas e edições comemorativas.

Todas as capas documentadas tem formato 27,0 x 18,5 cm, o tamanho do Boletim fechado.

119
Ano XI, n.8, 1960.

Trabalho publicado em: MELO, Chico 
Homem de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha 
do tempo do design gráfico brasileiro. 
São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 410.
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123
Ano XI, n.12, 1960. Capa comemorativa – Natal.

121
Ano XI, n.10, 1960.

120
Ano XI, n.9, 1960.

122
Ano XI, n.11, 1960.

Jordan usa ilustração de Imre Reiner. Cita na capa 
“O eminente gráfico Imre Reiner conservou este 
desenho infantil feito na areia. Layout: Jordan.”
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124
Ano XII, n.1, 1961. Jacaré chora pelo ano 1960.

125
Ano XII, n.2, 1961.

126
Ano XII, n.3, 1961.

Capa publicada em: GORDINHO, 
Margarida Cintra et al. (ed.). Gráfica: arte 
e indústria no Brasil: 180 de história. 
São Paulo: Bandeirante Editora, 1991. 
Capítulo 3, Os mestres da arte, p.78.

Trabalho publicado em: MELO, Chico Homem 
de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do tempo do 
design gráfico brasileiro. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. p. 410.

Trabalho publicado em: MELO, Chico Homem 
de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do tempo do 
design gráfico brasileiro. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. p. 410.



79

127
Ano XII, n.4, 1961.

129
Ano XII, n.6, 1961.

128
Ano XII, n.5, 1961.

Menciona o aniversário de Picasso: “A Picasso Feliz 
Cumpleaños”.

Capa publicada em: GORDINHO, Margarida Cintra 
et al. (ed.). Gráfica: arte e indústria no Brasil: 
180 de história. São Paulo: Bandeirante Editora, 
1991. Capítulo 3, Os mestres da arte, p.83;  
e PINI, Marilena. Designers Gráficos brasileiros 
da década de 50. 2001. Dissertação (Mestrado 
em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2001. p.45.

Capas do Boletim da Indústria Gráfica, BIG
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130
Ano XII, n.7, 1961.

131
Ano XII, n.8 /9/10, 1961.

132
Ano XII, n.11/12, 1961.

Capa com 01 dobra, 
formato aberto 27,0 x 
36,3 cm. 
Gravura faz parte do 
acervo da família: Sem 
título, 1961 provável.
Técnica mista sobre 
papel, 24 x 36 cm.
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133
Ano XIII, n.1, 1962.

134
Ano XIII, n.2/3, 1962.
Capa com 01 dobra, formato aberto 27,0 x 36,3 cm.

Trabalho publicado em: MELO, Chico 
Homem de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha 
do tempo do design gráfico brasileiro.  
São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 411.

Capas do Boletim da Indústria Gráfica, BIG

Alguns dos elementos 
gráficos desta  capa faz 

parte de pintura do acervo 
da família, Sem título, 

1962 provável.Pintura em 
técnica mista sobre papel, 

28,0 x 38,0 cm.
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135
Ano XIII, n.4, 1962.

136
Ano XIII, n.5, 1962.

Nesta capa é impressa parte de pintura do 
acervo da família, Sem título, 1962 provável.
Pintura em técnica mista sobre papel, 
28,0 x 38,0 cm. 

Elementos da obra também foram adaptados e 
utilizados na capa BIG 136, apresentada nesta 
página.
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139
Ano XIII, n.8, 1962.

Desenho faz parte do acervo da família: 
Stravinsky, 23 jun. 1962, grafite sobre papel. 
Na capa do Boletim da Indústria Gráfica, 
BIG, a assinatura de Stravinsky é impressa 
em relevo seco.

Esta capa foi publicada no anuário 
Graphis de 1966-1967: HERDEG, 
Walter (Ed.). ‘66/67 Graphis Annual: 
International Annual of Advertising 
Graphis. Walter Herdeg, Graphis Press, 
1967. Seção Capas de revista. p. 182-183.

138
Ano XIII, n.7, 1962.

Capas do Boletim da Indústria Gráfica, BIG
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141
Ano XIV, n.1, 1963.

142
Ano XIV, n.2, 1963.
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143
Ano XIV, n.3/4/5, 1963.

145
Ano XIV, n.10/11, 1963.

147
Ano XV, n.1, 1964.

144
Ano XIV, n.6/7/8/9, 1963.

Capas do Boletim da Indústria Gráfica, BIG
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150
Ano XV, n.4/5/6, 1964.

207
Ano XXI, n.5, 1969. Incorporado o logotipo da 

Abigraf, desenvolvido por Fred Jordan.

Capas do Boletim da Indústria Gráfica, BIG

Trabalho publicado em: MELO, Chico 
Homem de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha 
do tempo do design gráfico brasileiro. 
São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 410.
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Conjunto de 44 encartes desenvolvidos para a indústria farmacêutica. Tais encartes eram 

usados como material de divulgação dos medicamentos entregues para os médicos.  

Estes projetos marcam o início da relação com a L. Niccolini S/A Indústria Gráfica e da 

carreira de Jordan na empresa, no final dos anos 1940. A produção faz parte do que 

o autor considera o primeiro momento de parceria com a gráfica, período em que 

trabalhava como diretor de arte do departamento de criação, sob a supervisão de Kurt 

Eppenstein, diretor técnico da empresa.

Os folhetos têm formatos diversos e Jordan recorre a vários recursos técnicos e gráficos. 

Todos os encartes foram criados e impressos na L. Niccolini. A maioria dos trabalhos 

documentados foi desenvolvida para a Indústria Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São 

Paulo, e para a Laborterápica Indústria Química e Farmacêutica S.A., São Paulo.

Na documentação do material são apresentadas informações como: o tipo de material, 

identificando formato, cores, produto, cliente e dados sobre material publicado, além de 

informações relevantes, quando necessárias. Não há dados sobre a data de criação ou 

produção do material. Sabe-se apenas, por relato de Jordan, que foram desenvolvidos 

principalmente na década de 1950. Assim, a opção foi apresentar os encartes levando em 

conta a quantidade desenvolvida para cada um dos clientes.

Encartes para a indústria farmacêutica
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Cliente: Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 

Adjuvex – balas de d-anfetamina com vitamina 
(dietas de emagrecimento)

Folheto com dobra, formato fechado 
26,0 x 18,0 cm, aberto 26,0 x 36,0 cm, 
3x2 cores sobre cartão.

Adjuvex – balas de d-anfetamina com vitamina 
(dietas de emagrecimento)

Folheto com dobra, formato fechado 
26,0 x 18,0 cm, aberto 26,0 x 36,0 cm, 
3x2 cores sobre cartão.

Publicado na IDEA Magazine – International 
Advertising Art, Tokyo, n. 37, p. 12-15, out. 1959.
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Adjuvex – balas de d-anfetamina com vitamina 
(dietas de emagrecimento)

Folheto com dobra, formato fechado 

26,0 x 18,0 cm, aberto 26,0 x 36,0 cm, 3x2 cores 
sobre cartão.

Publicado na IDEA Magazine – International 
Advertising Art, Tokyo, n. 37, p. 12-15, out. 1959.

Adjuvex – balas de d-anfetamina com vitamina 
(dietas de emagrecimento)

Folheto com dobra, formato fechado 
26,0 x 18,0 cm, aberto 26,0 x 36,0 cm, 
3x2 cores sobre cartão.

Encartes para a indústria farmacêutica

Cliente: Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 



90

Encartes para a indústria farmacêutica

Anfogin 

Folheto com dobra, formato fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Celbenin – penicilina sintética.

Folheto com dobra, fechado 
20,0 x 20,0 cm; aberto 20,0 x 40,0 
cm, 2x3 cores sobre cartão.
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Equanil – sedativo

Folheto com dobra, formato fechado 
26,0 x 18,0 cm, aberto 26,0 x 36,0 cm, 
4x3 cores com hot stamping sobre 
cartão.

Cliente:  Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 

Equanil – sedativo

Folheto com dobra, formato fechado 
26,0 x 18,0 cm, aberto 26,0 x 36,0 cm, 
3x3 cores sobre couchê.
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Fontobromo - calmante 

Folheto com dobra, fechado 26,5 x 18,0 cm; aberto 26,5 x 36,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão, com faca especial na taça.

Ethobral – barbitúrico

Folheto com dobra, formato 
fechado 26,0 x 18,0 cm, aberto 
26,0 x 36,0 cm, 3x3 cores sobre 
cartão.

Publicado em: FRED Jordan. 
Idea Magazine – International 
Advertising Art, Tokyo, n. 3, 
p. 66-72, out. 1958. (p.68)
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Hartol – relaxante muscular

Folheto simples formato 
20,5 x 20,5 cm, 3x1 cores 
sobre cartão.

Hartol H=E – relaxante
Folheto com dobra, formato 
fechado 20,5 x 20,5 cm, 
aberto 20,5 x 41,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão.

Encartes para a indústria farmacêutica

Cliente:  Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 

Hartol – tranquilizante

Folheto com dobra, formato 
fechado 20,5 x 20,5 cm, 
aberto 20,5 x 41,0 cm, 
2x2 cores sobre cartão com relevo.



94

Jenux – novocaína

Folheto com dobra, fechado 20,0 x 20,0 c    m; 
aberto 20,0 x 40,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Ilustração da capa: desenho de Goethe e sua 
assinatura reproduzida. Jordan cita Goethe: 

Vivemos o tempo
que Deus estabeleceu.
Mas há uma grande diferença
entre viver a vida lastimável
como cães miseráveis

ou viver
com bem-estar

e vigor. 

Goethe
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Neo Vigon – digestivo

Folheto com dobra, fechado 20,5 x 20,5 cm, 
aberto 20,5 x 41,0 cm, 2x2 cores sobre cartão,  
com faca especial na taça.

Neo Vigon – estimulante do apetite.

Folheto com dobra, fechado 16,0 x 16,0 cm; 
aberto 16,0 x 32,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Encartes para a indústria farmacêutica

Cliente:  Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 

Ilustração do encarte foi adaptada para a capa 
da revista japonesa Idea Advertising Art, Tokio, 
n. 37, out. 1959, na qual foi publicada matéria 
de 5 páginas com trabalhos de Fred Jordan.
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Pentabiótico uso pediátrico e adulto.

Folheto com dobras cruzadas, 
fechado 14,0 x 14,0 cm; 
aberto 28,0 x 28,0 cm, 
2x0 cores sobre papel milimetrado.

Pentabiótico – uso veterinário

Folheto com dobra, fechado 160 x 160 mm; 
aberto 16,0 x 16,0 cm; aberto 16,0 x 32,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão, com faca especial.

Identificado layout deste encarte no acervo,     
com a ilustração em guache sobre cartão.

Na parte interna do encarte, há uma cruzada.

Publicado em: FRED Jordan. Idea Magazine – 
International Advertising Art, Tokyo, n. 3, p. 66-72, 
out. 1958. (p.69)
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Pentabiótico – uso veterinário.

Folheto com dobra, fechado 16,0 x 16,0 cm; 
aberto 16,0 x 32,0 cm, 4x4 cores sobre cartão, 
com faca especial.

Pen-ve-oral – penicilina

Folheto com dobra, fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Encartes para a indústria farmacêutica

Cliente:  Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 
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Rothelmin
Folheto com dobra, fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Rothelmin
Folheto com dobra, fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.
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SMA – complemento alimentar 
para lactentes.

Folheto simples, formato 

fechado 26,0 x 18,0 cm, 

aberto 26,0 x 36,0 cm, 

3x3 cores sobre cartão, com prata.

Jordan usa oscilografia do 
fotógrafo Hans Gunter Flieg.

Encartes para a indústria farmacêutica

Cliente: Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo. 

SMA – complemento alimentar 
para lactentes.

Folheto com dobra, 
fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão, com prata.

Publicado na revista IDEA 
Magazine – International 
Advertising Art, Tokyo, n. 37,    
p. 12-15, out. 1959.
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Tiazergil – sedativo; anti-histamínico.
Folheto com dobra, fechado 26,5 x 18,0 cm; 
aberto 26,5 x 36,0 cm, 3x3 cores sobre cartão.

SMA – complemento alimentar para lactentes.

Folheto com dobra, fechado 26,0 x 18,0 cm, 
aberto 26,0 x 36,0 cm, 4x4 cores sobre cartão, 
com aplicação de prata.
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Bristaciclina com sulfas

Folheto com dobra, fechado 22,0 x 15,5 cm; 
aberto 22,0 x 45,0 cm, 3x3 cores sobre cartão.

Publicado em: FRED Jordan. Idea Magazine 
– International Advertising Art, Tokyo, n. 3, 
p. 66-72, out. 1958. (p. 70)

Dibiotyl – penicilina

Folheto com dobra, fechado 22,0 x 15,5 cm; 
aberto 22,0 x 45,0 cm, 3x3 cores sobre cartão.

Cliente: Laborterápica Indústria Química e Farmacêutica S.A., São Paulo.

Encartes para a indústria farmacêutica
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Collutan Labor - tirotricina.

Folheto simples, fechado 22,0 x 15,5 cm, 
2x1 cores sobre cartão.

Gentinatre – tônico geral.

Folheto simples, fechado 23,0 x 15,5 cm, 
aberto 23,0 x 31,0 cm, 4x3 cores sobre cartão.
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Insulina Labor

Folheto com dobra, fechado 20,0 x 20,0 cm; 
aberto 20,0 x 40,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Neobristan pomada - antibacteriana
Folheto simples, formato 20,0 x 12,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão.

Cliente: Laborterápica Indústria Química e Farmacêutica S.A., São Paulo.

Encartes para a indústria farmacêutica
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Rauvolgin – hipotensor

Folheto com dobra, fechado 22,0 x 15,5 cm; 
aberto 22,0 x 31,0 cm, 3x3 cores sobre cartão.
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Rutin-ascorbiol; hexarrutan; lisangin

Folheto com duas dobras, fechado 
22,0 x 15,5 cm; aberto 22,0 x 45,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão.

Vitaqua – complexo vitamínico

Folheto com dobra, fechado 22,0 x 15,5 cm; 
aberto 22,0 x 45,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Encartes para a indústria farmacêutica

Cliente: Laborterápica Indústria Química e Farmacêutica S.A., São Paulo.
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Vasylox – descongestionante nasal.

Folheto simples, formato 20,0 x 12,0 cm, 
3x3 cores sobre cartão.

Rovaciclina

Folheto com dobra, fechado 
16,0 x 16,0 cm; aberto 16,0 x 32,0 cm, 
4x4 cores sobre cartão, com revelo seco.

Cliente: Burroughs Wellcome do Brasil S.A., Rio de Janeiro.

Cliente: Companhia Química Rhodia Brasileira, São Paulo.
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Cliente: Companhia Paulista de Alimentação, São Paulo.

Clientes não identificados.

Biscoitos sem sal Duchen - 19 biscoitos para dieta.

Folheto com dobra, fechado 16,0 x 16,0 cm; 
aberto 16,0 x 32,0 cm, 4x4 cores sobre cartão.

Publicado em: FRED Jordan. Idea Magazine – 
International Advertising Art, Tokyo, n. 3, 
p. 66-72, out. 1958. (p.68)

Calmofon, neuro-sedante

Folheto fechado 26,0 x 18,0 cm, 4x4 cores 
sobre cartão.

Folheto com dobra, mas está cortado.
Usa ilustração na capa “De humana corporis 
fabrica”, de Andres Vesalius, 1555.

Dapta – complexo vitamínico.

Folheto com dobra, fechado 20,0 x 20,0 cm; 
aberto 20,0 x 40,0 cm, 3x3 cores sobre cartão.

Referência em Mondrian – equilíbrio energia 
e saúde.

Encartes para a indústria farmacêutica
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Conjunto de cartazes desenvolvidos por Jordan, separados por séries e unidades, de 

acordo com o projeto e o cliente. No final dos anos 1980 e início da década de 1990, o 

designer criou duas séries de cartazes promocionais para o Instituto Goethe. A primeira, 

composta por 9 cartazes foi produzida e está indicada no registro que segue. Da segunda 

série, composta por 3 cartazes idealizados por Jordan, apenas 1 foi produzido. Tais 

informações podem ser verificadas nas identificações dos projetos apresentados.

Aqui são identificadas as séries ou os cartazes impressos e documentadas as propostas 

desenvolvidas por Jordan, com as quais participou em concursos.

Cartazes
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Instituto Goethe, São Paulo, Brasil.

D. Leopoldina quer prosear com você no Goethe. 
Inscreva-se nos Cursos de Alemão, a língua da 
Imperatriz Leopoldina* 

(*mulher de D. Pedro I; 1797 – 1826).

Martinho quer dialogar com você no Goethe. 
Inscreva-se nos Cursos de Alemão, a língua de 
Martin Luther* 

(*teólogo reformador; 1483 -1546).

Série de 09 cartazes para o Instituto Goethe, 
impressos no formato 58,5 x 32,0 cm, 3x0 cores 
sobre couché fosco. O projeto foi desenvolvido no 
final dos anos 1980. 

Os cartazes desta série fazem parte 
da coleção da autora.

Cartazes
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Bertoldo quer falar com você no Goethe. Inscreva-se 
nos Cursos de Alemão, a língua de bertold brecht* 

(*poeta e dramaturgo; 1898 – 1956).

Trabalho publicado em: MELO, Chico Homem 
de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do tempo do 
design gráfico brasileiro. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. p. 550.

Marlene quer levar um papo com você no Goethe. 
Inscreva-se nos Cursos de Alemão, a língua de 
Marlene Dietrich* (*atriz; 1904 - ). 

Obs: a atriz faleceu em 1992.

Não foi encontrado o orignal impresso deste 
cartaz.

Instituto Goethe, São Paulo, Brasil.
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6. Tem recado do Franz pra você no Goethe. 
Inscreva-se nos Cursos de Alemão, a língua de 
Franz Kafka* 

(*escritor; 1883 – 1924).

Karlão quer falar contigo no Goethe. Inscreva-se 
nos Cursos de Alemão, a língua de Karl Marx*

(*filósofo, sociólogo e economista; 1818 – 1883).

Trabalho publicado em: MELO, Chico Homem 
de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do tempo do 
design gráfico brasileiro. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011. p. 550.

Instituto Goethe, São Paulo, Brasil.

Cartazes
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J. W. (o próprio) tá te chamando no Goethe. 
Inscreva-se nos Cursos de Alemão, a língua de 
Johann Wolfgang von Goethe* 

(*escritor; 1749 –1832).

O Thomas quer conversar com você no Goethe. 
Inscreva-se nos Cursos de Alemão, a língua de 
Thomas Mann* 

(*escritor; 1749 – 1875 ; 1955).

Instituto Goethe, São Paulo, Brasil.
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Napoleão quer falar com – pardon, 
esse é da Aliança Francesa. 

No Goethe é só Alemão. Inscreva-se 
nos Cursos de Alemão do Goethe.

Instituto Goethe, São Paulo, Brasil.

Cartazes
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Série proposta de 3 cartazes – Ich, Du e Wir [Eu, Você, Nós]. 

O primeiro foi produzido, os demais, apenas idealizados. 

Segue trecho do texto de Jordan, em depoimento para a 
Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, p.85, set./out. 1995, no qual 
Fred Jordan explica o projeto proposto:

A ideia é expor, primeiro o Eu sozinho. Após algum tempo, 
colocar o Você ao lado e, finalmente, deixar os três interagirem.

Cartaz Ich [Eu] para curso de alemão do Instituto 
Goethe, anos 1990. A ilustração foi utilizada 
também em camiseta promocional do Instituto.

Instituto Goethe, São Paulo, Brasil.

CartazPublicado em:

Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, set./out. 
1995, p.85.

ESCOLA PANAMERICANA DE ARTE. 
Panamericana 96 – Graphic Design: 
catálogo. São Paulo, 1996. Catálogo da 
exposição internacional de design gráfico, 4 
a 8 de março de 1996.
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Outros

Cartaz promocional para Cruz Vermelha 
Brasileira, 1948. 

Publicado em: WOLLNER, Alexandre. 
Pioneiros da Comunicação Visual, in: 
ZANINI, Walter (org). História Geral da 
Arte no Brasil, vol. 2. São Paulo: Instituto 
Moreira Salles, 1983.

Cartaz para o XIV SALÃO PAULISTA DE BELAS 
ARTES. 1948.

Projeto premiado.

Publicada a premiação e a imagem do cartaz. 
Segue trecho da matéria, sem registro do 
periódico:

O CARTAZ APROVADO

A comissão organizadora de Salão aprovou o 
cartaz apresentado pelo sr. Fred Jordan, “por 
ser o que mais se coaduna com a finalidades 
do XIV Salão Paulista de Belas artes, que é uma 
exposição oficial de obras artísticas de pintura, 
escultura e arquitetura”. Trecho da matéria.

Cartazes
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Cartaz para a exposição Jordan Gráfico: 
Comunicação Visual – Fred Jordan, realizada no 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 
19 out. – 15 nov., 1978, São Paulo.

Tamanho: 44,0 x 44,5 cm.

Jordan Gráfico: Comunicação Visual - 
Fred Jordan 
Exposição individual do artista gráfico.
Museu de Arte de São Paulo, 1978.

A mesma ilustração foi usada em peça promocional 
da Niccolini, em tamanho maior e com duas 
faixas coloridas (à esquerda dégradé do amarelo 
para magenta e à direita do violeta para o verde), 
também desenvolvida por Jordan, na década de 
1970. Não é certo se este trabalho identificado 
no acervo foi utilizado como cartaz promocional 
da gráfica ou se é uma prova de impressão para a 
produção de outra peça institucional.

O cartaz da exposição está publicado no hotsite 
da exposição online idart30anos, IDART - 
Departamento de Informação e Documentação 
Artística do Centro Cultural São Paulo.

Disponível em:
<http://www.centrocultural.sp.gov.br/
idart30anos/lightbox/lightbox/cartazes.htm>

Registro no banco de dados do acervo do CCSP – 
Centro Cultural de São Paulo:

0286 / Artes Gráficas
JORDAN GRÁFICO: COMUNICAÇÃO VISUAL - 
exposição - 1978
Registro da individual de Fred Jordan 
realizada no Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand.

Trabalho publicado também em: MELO, Chico 
Homem de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do 
tempo do design gráfico brasileiro. São Paulo: 
Cosac Naify, 2011. p. 462 e 463. A ilustração 
deste cartaz desenvolvida por Jordan foi 
utilizada também na capa deste livro.
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Rio 92 – Agora, á ela que está em jogo -, homenagem da 
Niccolini para o evento Rio ’92. Desenvolvido em 1991.

Publicado em: Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, p.85, 
set./out. 1995.

Cartazes
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Proposta de cartaz para a 1ªBienal do Museu 
de Arte Moderna, MAM, São Paulo SP., 
de out. a dez. 1951.

O cartaz premiado nesta edição da Bienal foi 
desenvolvido por Antonio Maluf.

Proposta de cartaz para a 4ªBienal do Museu de 
Arte Moderna, MAM, São Paulo SP., set. a dez. 1957.

O cartaz premiado para esta edição da Bienal foi 
desenvolvido por Alexandre Wollner.

Trabalho publicado em: HERDEG, Walter (Ed.). 
‘66/67 Graphis Annual: International Annual 
of Advertising Graphis. Walter Herdeg, Graphis 
Press, 1967. Seção Capas de revista. p. 182-183.

Cartazes
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Projetos editoriais

Total de 4 unidades, sendo 2 capas, 

um projeto editorial completo e 

participação no livro Desnudamentos 

de Tide Hellmeister e Otoniel Pereira.

projetos de livros e capas

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São 
Paulo: Hucitec, 1985. (210 x 140 mm)

O projeto da capa desenvolvido por Jordan. 
Foto da 4ª capa é de Sakae Tajima.

BOSI,  Alfredo. História concisa da Literatura 
Brsaileira São Paulo: Hucitec, 1985. (210 x 140 mm)

Capa de Fred Jordan, com montagem sobre 
o desenho Abapuru, de Tarsila do Amaral, 
desenvolvido nos anos 1990.
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HEYDECKER, Joe J. Onde está Abel, 
teu irmão?. São Paulo: Atlantis, 
1981. 

Foto documentário do Gueto de 
Varsóvia, trilíngue: inglês, alemão   
e português.

O projeto gráfico do livro é de    
Fred Jordan.

Projetos editoriais
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Desnudamentos: 1995-1997

HELLMEISTER, Tide; PEREIRA, Otoniel S.. 
Desnudamentos: 1995-1997 - Colagens: uma 
aventura tipo gráfica. São Paulo: Burti, 1999.

O projeto de Tide Hellmeister conta com a 
participação de Otoniel Santos Pereira, Fred 
Jordan, Cláudio Ferlauto, Ivan Angelo, Adi 
Leite, Álvaro Póvoa, Antonio Saggese, Cássio 
Vasconcellos, Ella Durst, Salvador Rosa.

Dedicatória na cópia de Jordan:
Meu caro Fred Jordan: Aqui está a “coisa”. Ela só deixa 
de ser uma “coisa” devido suas palavras tão preciosas 
aqui presentes. Demorou mas saiu. Agradeço sua valiosa 
colaboração e espero encontra-lo na exposição, pois 
lá você entenderá melhor esta “coisa”. Abraços do Tide 
Hellmeister. Out/2000.

Fred Jordan  participa de uma seção do livro - 10 das 
78 páginas da obra. Por meio da integração entre 
texto e imagem, o projeto de Jordan apresenta sua 
interpretação sobre a obra de Tide Hellmeister, 
como segue.

projetos de livros e capas

Com grande prazer, apresento Hellmeister em 
versão laser para orquestra, solista e coro.

No princípio a modelo: a foto.

Agora, cuidado: altas temperaturas!

Projeção da imagem. Pincel.

Computação. Tesoura. Computação da foto 
da projeção da imagem. Tesoura. Pincel.

Pode passar a mão.

Já esfriou.

(Vire as páginas devagar para não 
destruir vestígios do processo.)

De um lado a visão da mão. De outro lado, os 
fantásticos recursos tecnológicos das artes gráficas.

Entre os dois você mantém o tal do equilíbrio 
dinâmico; é como andar de Bicicleta.

Mas antes, você tem de ser um virtuose. Tocar, 
inclusive, instrumentos antigos. Compor peças de 
alto nível que sobrevivam inteiras à reprodução 
em branco – preto sobre papel jornal.

Ai, sim, você merece dispor das 
melhores orquestras do mundo. 

Fred Jordan
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Projetos editoriais
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outros projetos gráficos
embalagens, cartões, identidade visual

Aqui são apresentados projetos gráficos desenvolvidos por Fred Jordan no decorrer de 

sua carreira na L. Niccolini Indústria Gráfica. Foram selecionadas e classificadas peças 

verificadas no acervo da família, formando conjuntos de trabalhos, de acordo com o 

campo específico do design, tipo de projetos e clientes, para os quais Jordan trabalhou. 

Na verdade, neste grande grupo são apresentados projetos que atestam a preocupação 

do designer com a qualidade gráfica, tanto no que diz respeito à configuração, como nas 

técnicas e processos de produção e reprodução gráfica.

Durante a pesquisa foram identificados inúmeros trabalhos desenvolvidos por Fred 

Jordan para a Niccolini, bem como para clientes da gráfica. Mas foi necessário adotar um 

critério para selecionar algumas séries e unidades e, sem dúvida, vivenciar a difícil tarefa 

de julgar e sentenciar aquilo que seria descartado para este trabalho. Serviu de consolo 

pensar a possibilidade de, no futuro, revelar para o público interessado os estudos e as 

criações de Jordan não apresentados nesta oportunidade.

Para esta seção foram reunidos os projetos de embalagem criados pelo designer, tanto 

para Niccolini como para clientes da gráfica, de igual maneira, cartões de Boas Festas e 

alguns trabalhos que fazem parte da identidade visual da Niccolini, empresa para a qual 

Jordan dedicou 50 anos de sua carreira. É certo, que os projetos expostos foram, em seu 

tempo, manifestações visuais, que constituíram e afirmaram a imagem institucional e, a 

maior parte, a identidade promocional das marcas para as quais Jordan trabalhou. Foram, 

também,  elementos que figuraram a personalidade das empresas ou dos produtos que 

representaram em determinado momento.

Hoje, acreditamos que a obra de Fred Jordan faz parte da produção visual desenvolvida 

no Brasil, portanto constituinte de nossa memória gráfica e importante para o legado 

do design gráfico brasileiro. Deve, por conseguinte, contribuir para a compreensão da 

história do design e da cultura no Brasil.

Como mencionado nas primeiras páginas deste catálogo, os projetos desenvolvidos por 

Jordan estão divididos por conjuntos e séries, aqui apresentados na seguinte ordem: 

embalagens da Niccolini e de marcas de clientes; cartões de Natal; cartões de Boas Festas 

Niccolini; manifestações visuais que compõem a identidade visual da L. Niccolini.
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Impressas em vários suportes, acabamentos, facas e cores.

outros trabalhos

Embalagens Niccolini
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outros trabalhos

Cartucho promocional Brasil 500 anos
Desenvolvido entre 1999 e 2000. 
Cartucho mesma faca com cubos coloridos.
02 facas modelo.

Embalagem peixe e gato, cubo.
Formato aberto 24,5 x 32,0 cm; fechada 7,6 x 7,6 x 7,6 cm, 
4 cores sobre laminado dourado.

Embalagens Niccolini
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Embalagens e Sacola BrunoBlois em plástico.
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outros trabalhos

Embalagens Carbex
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Embalagens Kartro
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Cartão Boas Festas Carbex, sd. 

Formato fechado 12,0 x 12,0 cm, 3x1 cores, 
com relevo.

Folheto comemorativo Carbex Origami
15 anos, anos 1960.

Formato fechado 20,0 x 20,0 cm, aberto 20,0 x 
40,0 cm, uma dobra, 3x3 cores.

Folheto que acompanha embalagem de Carbex 
Origami, além de origami em forma de foca e 
folhas de papel coloridas – para fazer mais focas.

Segue parte do texto do folheto:

[...]
Colamos um origami tradicional na frente desta 
embalagem e anexamos fôlhas de papel colorido, 
para V. construir fàcilmente a mesma figura. Você 
pode, naturalmente, pintar qualquer papel fino 
na cor em que desejar. Em qualquer formato, 
desde que quadrado.
Observe bem os desenhos ao lado e bom 
divertimento!
[...]
NOTA: Carbex Origami oferece, ao todo, três 
figuras diferentes. Peça a embalagem com a 
figura que lhe falta.

outros trabalhos

Cartões
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Cartão Boas Festas Carbex. 

Formato aberto 29,7 x 21,0 cm, uma dobra, 2x2 
cores. Impressão em serigrafia.

Carbex Insdústrias Reunidas SA, São Paulo.

Carbex Indústria e Comércio de Materiais para 
Escritório Ltda.

L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.

Cartão de Natal Carbex Kirigami.
Formato fechado 10,0 x 10,0 cm, aberto 10,0 
x 20,0 cm, uma dobra, 1x1 cores, faca especial 
no kirigami de cristal de neve em papel preto 
colado no cartão – na capa: colado o negativo do 
kirigami; parte interna: o cristal de neve.
Carbex Insdústrias Reunidas SA, São Paulo.
Carbex Indústria e Comércio de Materiais para 
Escritório Ltda.
L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.
Na capa é colado o negativo do kirigami; na parte 
interna: o cristal de neve.
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Cartão de Natal Carbex 1958-59. 
Formato fechado 12,0 x 12,0 cm, aberto 12,0 x 
24,0 cm, uma dobra, 3x2 cores.

Cartão Boas Festas Carbex, sd. 

Formato fechado 12,0 x 12,0 
cm, 3x1 cores, com relevo.

outros trabalhos

Cartões
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Cartão Boas Festas Janus, s.d. 

Convite Janus para 
inauguração das novas 
instalações.

Formato fechado 21,0 x 15,0 cm, 
aberto 21,0 x 30,0 cm 1x1cores 
sobre cartão, com relevo seco.

Estabelecimento de 
Reproduções Gráficas Janus 
Ltda., São Paulo.
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Cartão Boas Festas SEVY para 1951, com 
calendário no verso, desenvolvido em 1950. 

Layout pintado.

Formato 12,0 x 8,0 cm, 6x1 cores, sobre cartão.

Brinde com calendário no verso perfumado 
com fragrância SEVY: “FESTA VENEZIANA SEVY 
perfumou este brinde”.

outros trabalhos

Cartões
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Papel carta Sociedade Bach de São Paulo.

Formato 29,7 x 21,0 cm, 1x0 cores sobre vergê areia.

L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.

Papelaria
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outros trabalhos

Cartıes de Boas Festas Niccolini
Série de 30 artes (67 imagens) dos cartões de 
Boas Festas com Papai Noel
Provável final anos 1960 e início 1970
Composta por artes finais, na sua maioria com overlay 
indicando cores e áreas abertas para impressão (vazada 
para cores); alguns só o fotolito negativo ou positivo.
A maioria formato fechado 18,0 x 9,0 cm; de 4 a 6 cores 
indicadas no overlay; provável dobra.
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outros trabalhos

Série de 30 artes (67 imagens) dos cartões de 
Boas Festas com Papai Noel

Cartões de Boas Festas Niccolini
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Cartão Boas Festas Niccolini , 1959.
Dados 4x0 cores sobre cartão.

L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.

“aos gráficos do Brasil
Boa inspiração em 1959!”

outros trabalhos

Cartões
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Cartão Borboleta com envelope.
Cartão, formato fechado 11,0 x 11,0 cm, aberto 11,0 x 
22,0 cm, 2x2 cores sobre papel alta alvura, com  faca 
especial – formato borboleta.
Envelope formato fechado 12,0 x 12,0 cm, 1x0 cores.

Cartão Boas Festa 1976.
Volumes impressos sobre papel laminado
Formato fechado 22,0 x 11,0 cm, aberto 22,0 x 22,0 
cm, 1x1 cores impresso sobre cartão laminado.
Inclui prova de impressão frente e verso.
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Cartão origami Niccolini

Folder ORIGAMI, que comemora os 70 anos 
da Niccolini, 1994, desenvolvido em 1993. 
Acompanha folhas de papel brancas e coloridas 
(papel espelho vincado) para montar o origami 
de vaga-lume. 

Formato fechado 11,0 x 12,0 cm, aberto 32,0 
x 12,0 cm, 3x3 cores sobre papel couchê, com 
duas dobras paralelas sanfona.
Folhas de origami: 10,0x10,0 cm vincadas.

L. Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, 
Brasil.

Brinde entregue com o calendário em 
comemoração aos 70 anos da gráfica.
O folder contém instruções para montar o 
origami do vaga-lume.

Segue texto de abertura, na íntegra:

Instruções para o Origâmi Niccolini

A Niccolini indústria gráfica,
que está fazendo 70 anos, traz para você
Origâmi – a arte oriental de
dobrar papel, que está fazendo,
pelo menos, 770 anos.

É a tradicional figura do
Vaga-lume, “Hotaru” em japonês,
que significa “Dois olhos verde
fosforescentes pisca-piscando
nas noites quentes”.

Tem o Vaga-lume versão
“sentado”, em azul, olhando para
cima e para o alto, representando
Felicidade, Fortuna, Êxito, Harmonia,
Bem-bom, Saúde, Conforto e
Gráfica confiável.

E tem a versão “voando”, em
magenta, olhando de cima para
baixo, também chamado: Pirilampo,
Luze-cuco, Luze-luze, Pirífora, Salta-
martim, Uauá, etc. É altamente
recomendado contra ansiedade
urbana, principalmente em noites
ímpares.

Antes de gastar as preciosas
folhas coloridas anexas, é bom
treinar nas valiosas folhas em
branco, também anexas.

[grifos do autor].

outros trabalhos

Cartões
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Cartão Boas Festas Niccolini 75 anos, 1998.
4x1 cores sobre cartão.
L.Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.

Cartão Boas Festas Niccolini, 1961 - 62.

Cartão Niccolini de final de ano Alto Astral, 1999.
4x1 cores sobre cartão.
L. Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.
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Cartão promocional Niccolini, provável 1991.

1x1 cores sobre cartão.
L. Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, 
Brasil.

outros trabalhos

Cartões
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Carta Convite Niccolini para lançamento e 
exposição do Calendário 98 comemorativo dos 
75 anos da gráfica.

Formato aberto 29,7 x 21,0 cm, 1x0 cores.
L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.
Texto escrito e assinado por Jordan:

Convite Niccolini para lançamento do 
Calendário 98 comemorativo dos 75 anos da 
gráfica.
Formato fechado 20,0 x 20,0 cm, aberto 20,0 x 
40,0 cm, uma dobra, 2x1 cores.
L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, Brasil.
Texto – interno

Helmut Gerd Backer,
presidente da L.Niccolini Indústria Gráfica,

tem a honra de convidar

para o coquetel da avant-première do calendário 98,
design Jordan, comemorativo dos 75 anos da empresa,

no Sheraton Mofarrej Hotel, Salão Jardins,
Alameda Santos, 1437, São Paulo, SP
dia 4 de novembro de 1997, às 19 h.

Tenho o prazer de convidar

para o lançamento e exposição da folhinha
comemorativa dos 75 anos da

Gráfica Niccolini

Estarão presentes, entre outros, a Memória, a Expectativa,
e um dragão de 7500 anos (aproximadamente).

Faz parte da exposição uma
fotorreportagem de Alice Hattori

sobre a Niccolini de hoje.

O evento será no Espaço Improvisado e Cultural da Gráfica,
Avenida Chedid Jafet, 222, Vila Olímpia,

dia 12 de novembro de 1997,, às 19 horas.

Cordialmente, Fred Jordan

[...]

A exposição será aberta ao público de 13 a 28 de novembro, das 
13 às 19h, inclusive sábados e domingos. [...]
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Convite lançamento do Calendário Nicolini 
1986, Cor 2: Complementares.
Formato fechado 220 x 200 mm, aberto 200 
x 400 mm, uma dobra, 3x3 cores sobre papel 
vergê areia.
L’ Niccolini Indústria Gráfica Ltda., São Paulo, 
Brasil.
Acompanha cartão de estacionamento com 
mapa no verso, formato55 x 105 mm, 1x1 
cores sobre papel vergê areia.

outros trabalhos
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Identidade da Niccolini desenvolvida desde 
os anos 1950 até a mudança para Sorocaba.

Identidade Visual
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Papelaria
Papel carta comemora 70 anos da empresa. 1993. 
Formato 29,7 x 21,0 cm 3x1 cores + hot stamping,  sobre 
papel alta alvura, com faca especial.

Envelope comemora 70 anos da empresa. 1993.
Formato fechado 11,4 x 22,9 cm, 3x1 cores + hot stamping, 
faca especial, aba triangular.

Envelope 03 da empresa. Verso (interno) prata.
Formato fechado 11,4 x 22,9 cm, 2x1 cores, faca especial, 
aba triangular.

Envelope 04 da empresa. Verso (interno) amarelo e laranja.
Formato fechado 11,4 x 22,9 cm, 3x2 cores, faca especial, 
aba triangular.

Envelope 5 da empresa > modelo carteira verde
Formato fechado 11,4 x 22,9 cm, 1x1 cores, modelo 
carteira.

outros trabalhos
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Papel carta e envelope que comemoram 70 anos.
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outros trabalhos

Frota
Estudos sobre fotos do caminhão, com colagem de papel 
nos dois lados – um com aplicação da marca em negativo 
e o outro em positivo. Os layouts têm indicação das cores 
aplicadas nos pingos dos “is”, em formato de losango em 
cada um dos lados do caminhão: sobre a marca na versão 
negativa – lado do motorista – aplica as 03 cores pigmento 
da impressão gráfica: cyan, amarelo, magenta; sobre a marca 
positiva, as 03 cores luz.
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outros trabalhos

Pessoais e Autônomos
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo  da  documentação
Foi catalogada parte da documentação do acervo da família Jordan. 

Do universo de documentos levantados e analisados durante a pesquisa foram 

privilegiados os conjuntos que registram e atestam a participação de Fred Jordan 

em exposições individuais e coletivas, a produção bibliográfica relacionada 

com o designer e com sua obra, as premiações e a correspondência.

Os registros apresentados são descritos e comentados, quando necessário. Tais 

apontamentos contribuem para a articulação das informações e dados publicados 

nos dois volumes. A proposta é permitir que o leitor identifique o que foi publicado 

sobre Fred Jordan e quais projetos de sua autoria foram igualmente publicados. Por 

um lado, esta forma de apresentar tal produção é repetitiva, o que torna a leitura 

exaustiva. É um fato. Porém, contextualiza o trabalho do designer, além de revelar o 

interesse de autores e pesquisadores pela produção de Jordan em dado momento 

e contexto, tanto no campo do design como em outras áreas do conhecimento.

A documentação foi dividida em conjuntos, assim apresentados:

Exposições individuais com data (período), local, descrição do evento, 

identificação e descrição de material de divulgação como cartazes e catálogos, 

eventuais publicações em periódicos, livros, anuários, entre outros.

Exposições coletivas com data (período), local, descrição do evento, relação de 

participantes, identificação e descrição de material produzido para divulgação, tais 

como cartazes e catálogos, eventual publicação em periódicos, livros ou anuários.

O item Concursos e prêmios identifica os trabalhos premiados do designer 

e apresenta tais registros em periódicos, atestando a premiação.

A seção Bibliografia está dividida em 5 partes. A primeira registra a produção 

de autoria de Fred Jordan. A segunda descreve de maneira detalhada as 

publicações sobre Jordan. Depois são identificadas as obras gerais que citam o 

designer e sua obra. No quarto item são apresentados e descritos os artigos que 

versam sobre o artista e sua produção. Por fim, são identificadas as publicações 

de seus projetos em anuários de design, publicidade e embalagem.

Correspondência com identificação das cartas recebidas e cópias de algumas 

enviadas por Jordan ou por Sonja. São identificadas pelo remetente e relacionadas 

em ordem cronológica. Neste item é registrada também a correspondência 

entre Jordan e Institutos, com o propósito de confirmar o envio de suas 

obras para museus, bibliotecas, entidades, associações, entre outros.
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MoMA | The Museum of Modern Art

1 Location MoMA Queens Flat
Author Jordan, Fred.

Title Amarelos e laranjas : projeto cor / de Fred Jordan ; baseado na 
correspondência entre Alberti ... [et al.]

Added Title Projeto cor.

Imprint Publisher     São Paulo: Niccolini, [1988?]

Physical
Description

1 case : col. ill. ; 47 cm.

Series COR (Series : São Paulo, Brazil) ; 4.

WorldCat no. 82233828

Call Number J6753 A19a

Status Information Available

Disponível em <http://arcade.nyarc.org:80/record=b824976~S8>

2 Location MoMA Queens Flat

Author Jordan, Fred.

Title Os azuis : projecto cor / de Fred Jordan ; baseando na 
correspondencia entre Alhazenbohrdavinci ....

Added Title Projeto cor.

Imprint Publisher     São Paulo: Niccolini, c1986.

Physical
Description

1 portfolio ([5] sheets) : ill. ; 44 cm.

Series COR (Series : São Paulo, Brazil) ; 3.

WorldCat no. 80848955

Call Number J6753 A19o

Status Information Available

Disponível em <http://arcade.nyarc.org:80/record=b784362~S8>

Vale mencionar e  apresentar as entradas de obras de Fred Jordan em base de 

dados do acervo do MoMA, The Museum of Modern Art. Os trabalhos catalogados 

no acervo são: 3 calendários da série Projeto Cor e mini portfolio enviado pelo 

designer em formato de folheto, de acordo com a descrição expressa na entrada.

o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo da documentação
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o design de Fred Jordan
 Catálogo da obra e da documentação 

Catálogo da  documentação

MoMA | The Museum of Modern Art

3 Location MoMA Queens Flat

Author Jordan, Fred.

Title Os verdes : a expansão da COR : (ex)texsões e (in)tensões 
do azul e do amarelo / projeto de Fred Jordan baseado na 
correspondencia entre Aristoteles ... [et al.].

Added Title Projeto COR.

Imprint Publisher     [São Paulo : Niccolini, c1988-1989 [i.e. 1989]

Physical
Description

1 v. (unpaged) : col. ill. ; 44 cm.

Series COR (Series : São Paulo, Brazil) ; 5.

Note Title on cover: Projeto COR.

WorldCat no. 78519597

Call Number J6753 A19v

Status Information Available

Disponível em <http://arcade.nyarc.org:80/record=b824973~S8>

4 Location MoMA Queens Flat

Author Jordan, Fred.

Title Artist file : miscellaneous uncataloged material.

Physical
Description

1 folder

Note The folder may include announcements, clippings, press 
releases, brochures, reviews, invitations, small exhibition 
catalogs, and other ephemeral material.

LC Subject Jordan, Fred.

Genre/Form Vertical files. aat. 
Artist files. aat.

WorldCat no. 82281795

Call Number JORDAN, FRED

Status Information Available

Disponível em <http://arcade.nyarc.org:80/record=b708181~S8>
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Exposições Individuais
1978  |  19 out. – 5 nov. São Paulo,
Jordan Gráfico: Comunicação Visual – Fred Jordan
MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, av. Paulista, 1578.

Folheto convite:
Foram criados 2 modelos formato fechado 
21,5 x 21,5 cm, aberto 21,5 x 43,0 cm sobre cartão 
duplex, com dobra.
Modelo 01 | com ilustração do Calendário Niccolini 
1977, desenvolvido em 1976; 4x0 cores.
Modelo 02 | com ilustração Quarteto, utilizada no 
Calendário Quarteto, de 1960; 2x1 cores.

Catálogo:
Jordan Gráfico: Comunicação Visual – Fred 
Jordan. MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, av. Paulista, 1578.
Apresenta os trabalhos de Jordan. 
Formato fechado 21,0 x 21,0 cm, aberto 21,0 x 42,0 
cm sobre couchê, 01 dobra. Com encarte: Henfil 
visita Jordan. Diálogo gravado – parte da entrevista 
gravada, transcrita, com 06 fotos de Jordan e Henfil 
por André Jordan. Formato fechado 21,0 x 21,0 cm, 
aberto 21,0 x 42,0 cm sobre papel jornal, 01 dobra.

Cartaz:
O cartaz desenvolvido por Fred Jordan está publicado 
no hotsite da exposição online idart30anos, IDART 
- Departamento de Informação e Documentação 
Artística do Centro Cultural São Paulo.
Na legenda da imagem é apresentada a descrição:

Jordan Gráfico: Comunicação Visual - Fred Jordan 
Exposição individual do artista gráfico.
Museu de Arte de São Paulo, 1978.

Disponível em:
<http://www.centrocultural.sp.gov.br/idart30anos/lightbox/
lightbox/cartazes.htm>

Registro no banco de dados do acervo do CCSP – 
Centro Cultural de São Paulo:

0286 / Artes Gráficas
JORDAN GRÁFICO: COMUNICAÇÃO VISUAL - exposição - 
1978
Registro da individual de Fred Jordan realizada no Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand.

Também publicado em: MELO, Chico Homem de; 
RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do tempo do design 
gráfico brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 
p. 462 e 463.
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1999  |  18 nov. – 17 dez., São Paulo, SP.
As Duas Faces do Espectro, com trabalhos de Fred 
Jordan.
Instituto Goethe São Paulo, rua Lisboa, 947, São Paulo, SP.
30 nov. 1999: Workshop de Fred Jordan sobre os 
experimentos prismáticos de Goethe.

A exposição marcou a comemoração dos 250 
anos do nascimento de Goethe. Foram expostos  
trabalhos de Jordan – montagens gráficas, com 
textos explicativos –, que apresentavam as 
questões fundamentais dos estudos sobre cor de 
Goethe (Farbenlehre). Jordan também coordenou 
um workshop sobre os experimentos prismáticos 
do escritor alemão.

Catálogo:

Catálogo do evento, 6 lâminas, capa e contracapa. 
Segue o texto do catálogo sobre a exposição:

As Duas Faces do Espectro: “Cenários” de Fred Jordan.

Os “cenários” de Fred Jordan são baseados em partes 
essenciais dos estudos sobre cor, a ”Farbenlehre” de 
Goethe. Estas montagens gráficas, acompanhadas de 
textos explicativos, partem do processo prismático, que 
leva ao círculo de cores e culmina na vivência da pós-
cor, comprovando a relação entre a ciência qualitativa 
goethiana e o sentido da visão. A exposição inclui ainda 
uma documentação fotográfica do processo prismático 
e reproduções de ilustrações de Goethe. Fred Jordan é 
designer gráfico e consultor para comunicação visual. 
Recebeu o Prêmio de Melhor Design (Abigraf ) em 1996 
e 1998. Produziu inúmeros trabalhos sobre cor e é autor 
do ensaio Experimentos Prismáticos de Goethe (IEA – USP, 
1993).

Abertura: 18 de novembro, quinta, às 20h, com a 
exibição do filme “A Luz, a Escuridão e as Cores” 
(Dinamarca, 1998, 52 min.), de H. Boëtius, M. L. 
Laudidsen e M. L. Lefèvre. Instituto Goethe. Rua Lisboa, 
974. Tel. 280-4288

A exposição permanece até 17/12, de segunda a sexta 
das 9h às 19h

No dia 30/11, das 15 às 18h, Fred Jordan fará workshop 
com experimentos prismáticos. Inscrições (gratuitas) 
a partir de 22/11, pelo tel. 280-4288. Número de vagas 
limitado.

O evento foi publicado em:

Revista Abigraf, ano XXIV, n. 184, set./out. 1999, 
p.8. Seção Rotativa, sob o título: Fred Jordan 
Homenageia Goethe.

Folha de S. Paulo, 30 de novembro de 1999, O 
Bom do Dia, Caderno Folha Acontece – Especial, 
p. 4. Neste periódico lemos a seguinte chamada:

O designer Fred Jordan, com obra baseada em texto de 
Goethe exposta no Instituto Goethe (r. Lisboa, 974) faz 
workshop lá hoje, das 15h às 18h. Inscrições: 280-4288. 
Grátis.

Portal do Instituto Goethe em novembro 
de 1999: “As Duas Faces do espectro”, com a 
chamada “’Cenários’ de Fred Jordan Baseados 
em partes essenciais dos estudos sobre cor, 
a ‘Farbenlehre’ de Goethe” em: <http://www.
goethe.de/br/sap/jordan.htm - cópia da 
reportagem>, s.d.
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2006  |  27 abril – 12 maio. São Paulo, 

Memória e Pesquisa – o design de Fred Jordan,
ESPM – Escola Superior de Propaganda e 
Marketing | Campus Professor Francisco Gracioso, 
rua Dr. Álvaro Alvim, 123, com apoio da ADG 
Brasil.
Data | horário: 21.abril a 12.maio | 8h às 22h
Local: Sala de Estudos ESPM

Abertura: 27.abril às 11h, com apresentação 
de Alexandre Wollner. 

A exposição foi organizada por Ana Lucia Gimenez 
Ribeiro Lupinacci, como resultado de pesquisa 
acadêmica financiada por Instituição de Ensino 
Superior (IES), a Escola Superior de Propaganda 
e Marketing – ESPM, com participação de 
discentes da graduação em design. Os 
resultados da pesquisa foram apresentados 
em mesa-redonda, com a participação de 
profissionais da área de design, jornalistas, 
além do grupo da IES e nesta exposição. A 
mostra contou com o apoio da Associação 
dos Designers Gráficos - Brasil (ADG Brasil).

Para este evento foi desenvolvido convite, tipo 
mala direta, com o texto de chamada: “pioneiro da 
comunicação visual no brasil – iniciou sua carreira 
como estagiário de Rodolfo Lima Martensen”.

Também foi publicado release da mostra, como 
segue: 

Exposição reúne trabalhos do designer Fred Jordan 
(26/4/2006). Disponível em: http://www.espm.br/ESPM/
pt/Home/Noticias/Edicao/fred_jordan.htm, acesso em 
19 ago 2006.
ESPM realiza a mostra Memória e Presença - o design de 
Fred Jordan, a partir de amanhã, 27, quinta-feira. 
Jordan é considerado um dos grandes ícones da 
comunicação visual e gráfica no Brasil devido sua intensa 
atividade gráfica, conhecimento técnico e ousadia no 
desenvolvimento de embalagens cartotécnicas e nos 
trabalhos experimentais - colagem. 
O alemão Fred Jordan (1927-2001) chegou ao Brasil na 
década de 40 e iniciou sua carreira na Lintas Propaganda, 
como estagiário de Rodolfo Lima Martensen. Durante 
toda a década de 60 foi diretor de arte e, nos anos 70, foi 
diretor técnico da Indústria Gráfica L. Niccolini. 
Preparou números especiais dedicados ao design 
publicitário e gráfico no Brasil para as revistas Idea, 
Tokio, 1959, e Novum Gebrauchsgraphik, Munique, 1982. 
Tem trabalhos publicados em Graphis, Novum, Modern 
Publicity, Idea e História geral da arte no Brasil. 
Informações sobre a Mostra [...]

Exposições Individuais
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Exposições Coletivas
1950  |  19 out. – 5 nov. São Paulo,

1º Salão Nacional de Propaganda

MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand.

Registro de dezembro de 1950, publicada na 
revista Habitat n.2, jan./mar. 1951. 

Jordan participou da mostra com um trabalho, 
como identificam as imagens da exposição 
apresentadas nesta página. Não foi identificada 
a origem da ilustração de Jordan, nem em qual 
anúncio ou material de divulgação este trabalho 
foi utilizado no período.

No acrevo foram identificadas duas fotografias do 
evento:

Fotografia de F. Albuquerque: Alguns artistas 
da propaganda em S. Paulo. (Jordan figura 
entre os 38 profissionais – número 14 da 
legenda.)

Exposto 01 anúncio: “Idéia que conquista!” – 
foto de Hans Gunter Flieg.

Participam da exposição: Sadamu Tokunaga; 
Ceslau Romasko; Joaquim Alves; Oswaldo 
Waldemar Schwartz; Amilcar Sorrentino; Milton 
S. Christovan; M. Rambelli; Renato Macedo; 
Sigismundo Volpeteres; Wellignton Campos; 
João Cardacci; Rubens de Albuquerque Vaz; Hans 
Gunter Flieg; Fred Jordan; Hermelindo Fiaminghi; 
Hennio Imparato; Milton Brescia; Gerhard Wilda; 
J.G. Willin; Orlando de Jesus; Jorge Rado; Henrique 
Mirgalowski; Norbert Palzer; Ivo Waldemar Traldi; 
Adolfo Alves; Augusto Mendes da Silva; Leonidas 
Simões; Oswasdo Morgantetti; Fritz Lessen, 
Dorothea Gaspary (Dona Dorca); Georg Munch; 
Vicente Caruso; Charlotta Adlerová (Dona Carlota); 
Géza Kaufmann; Ignaz Johann Sessler; William 
Willis; José Caruso; Theo Gygas.
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1974  |  6 mai. – 6 jun. São Paulo,
eucatexpo –exposição de comunicação visual

Realização da Associação Brasileira de Desenho 
Industrial – ABDI, av Francisco Matarazzo, 612, São 
Paulo, SP.

Reuniu trabalhos de designers e escritório 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife. Também foram organizadas 
conferências, uma das quais proferida por Fred 
Jordan. No acervo da família não há registro de 
quais projetos de Jordan que foram expostos, 
nem o tema de sua palestra, apenas o convite 
da exposição, como mostra a imagem ao lado. 

Participaram da exposição:

São Paulo: Estella Aronis, Itajara 
Ferreira de Almeida, Cauduro/Martino, 
David Pond, Alexandre Wollner, 
Fred Jordan, Adriana Adam.

Rio de Janeiro: Ana Luiza 
Escorel, Joaquim Redig.

Belo Horizonte: Pedro Paulo Delpino, 
Heládio César Santos ramos, Marcelo 
Portela, João Delpino, Renato Lúcio de 
Castro, Maria Elizabete Guatimosim.

Salvador: Willefort Leão de Mello Filho.

Recife: Neide Barreto Dornelas Câmara, 
João Roberto Costa do Nascimento.

As conferências estavam assim organizadas:

Lina Bo Bardi, dia 8 mai., às 19h30.

David Pond, dia 15 mai., às 19h30.

Fred Jordan, dia 22 mai., às 19h30.

Alexandre Wollner, dia 29 mai., às 19h30.

Exposições Coletivas
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1996  |  4 mar. – 8 mar., São Paulo, SP.

Panamericana 96 – Graphic Design.

Escola Panamericana de Arte, rua Groelândia, 77, 
São Paulo, SP.

A mostra apresenta alguns trabalhos de designers 
brasileiros e do exterior. Na documentação 
de Jordan levantada em acervo, há cópias 
do texto original datilografado, que compôs 
para o primeiro painel da exposição: “Nos 
anos ’50, veio a (minha) crise. O que eu queria 
mesmo, era ser o regente titular da filarmônica 
de Berlim! Karajan, no entanto, ponderou 
que já era meio tarde para aprender aqueles 
instrumentos todos.. Como compensação, 
compus, então, o ‘quarteto’. Dos meus 49 [sic.] 
calendários, este é um que continua vivo.”

Para o catálogo desta exposição, o texto 
produzido pelo artista, foi reduzido. Vale 
chamar atenção ao número de calendários 
desenvolvidos para a L. Niccolini, declarado 
por Jordan na citação aqui apresentada. Este 
total revelado pelo designer não corresponde 
ao levantamento realizado para este trabalho. 
Tanto na documentação disponível no acervo 
da família, quanto nas publicações sobre Jordan, 
catalogamos 47 calendários produzidos e 
impressos pela gráfica no período compreendido 
entre 1952 e 1999. É curiosa a declaração de 
Jordan na ocasião da exposição, que revela a 
criação de 49 calendários em 1996. Na verdade, 
até aquele período ele havia criado apenas 
44 dos 47 calendários documentados.

Exposições Coletivas

Participam da exposição: David Carson, Fred 
Troller, Martin Pedersen, Massimo Vignelli, 
Paula Scher, Paul Davis, Steff Geissbuhler, 
Alexandre Wollner, Cauduro/Martino, Eliane 
Stephan, Felipe Taborda, Fred Jordan, Bianco 
& Cucco, Gringo Cardia, Hans Donner, Osvaldo 
Miranda, Rafic Jorge Farah, Rico Lins.

Catálogo

Catálogo do evento com 9 lâminas frente e verso, 
que apresentam os designers (pequeno currículo) 
e alguns dos trabalhos expostos.

ESCOLA PANAMERICANA DE ARTE. Panamericana 
96 – Graphic Design: catálogo. São Paulo, 1996. 
Catálogo da exposição internacional de design 
gráfico, 4 a 8 de março de 1996.



161

Concursos e prêmios

No levantamento do acervo da família, foram identificados documentos 

que indicam ou a participação e comprovam a premiação de Fred Jordan 

em concursos relacionados à área    do design e da produção gráfica.

Registramos aqui a documentação pesquisada e analisada, que aponta a participação 

em concurso de cartaz para a IV Bienal do MAM (4ª Bienal internacional do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo, 1957), além das premiações em concurso de vitrine 

(Jockey Club), de cartaz para o IV Salão Paulista de Belas Artes, ambos em 1948, e 

prêmios de excelência gráfica, na década de 1990 para dois dos Calendários Niccolini.

Vale apresentar algumas informações sobre os concursos mencionados. 

Para a IV Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, exposição 

realizada entre setembro e dezembro de 1957, ganhou o prêmio do 

concurso de cartaz o   projeto desenvolvido por Alexandre Wollner.

Os Calendários Niccolini foram premiados em duas edições do Prêmio 

Brasileiro Fernando Pini de Excelência Gráfica, concurso criado em 1991.*

Este prêmio é organizado pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG), 

é patrocinado e tem apoio de entidades e associações ligadas à indústria, a 

maioria relacionada ao setor gráfico, de tecnologia  gráfica, de papel e celulose, 

além das organizações profissionais no campo do design e da publicidade. 

* O nome do técnico gráfico Fernando Pini foi  
 incorporado ao prêmio da indústria gráfica em  
 1995, ano da morte do profissional.

trabalhos premiados
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Vitrine da loja Jardim de Modas, abr. 1948.

O trabalho de Jordan venceu o Concurso de 
Vitrine Grande Prêmio Cidade de São Paulo, 
promovido pelo Jockey Club, cujo tema era o 
prêmio de turfe. Participaram 13 empresas e 
estabelecimentos comerciais da cidade.

O resultado e a imagem do trabalho premiado 
foram publicados na matéria “Realizado o 
julgamento do concurso de vitrines promovido 
pelo Jockey Club” do Diário de S. Paulo, São 
Paulo, publicada em 30 de abr. 1948.

Segue parte da matéria publicada:
Realizado o julgamento do concurso de vitrines 
promovido pelo Jockey Club.

Foi vencido pelo “Jardim de Modas” o original certame.

Na tarde de ontem foi procedido o julgamento do 
original concurso de vitrines organizado pela direção 
de propaganda do Jockey Club de São Paulo, com a 
colaboração de importantes firmas paulistanas. Iniciativa 
do sr, Souza Ramos, profícuo diretor de Propaganda 
da nossa entidade turfística, congregou diversas casas 
comerciais de São Paulo, as quais espontaneamente 
montaram suas vitrines em homenagem ao “Grande 
Prêmio”, prova máxima do turf paulista a ser realizada 
amanhã em “Cidade Jardim”. [...] O julgamento se 
processou num critério baseado em 3 pontos: bom 
gosto na apresentação do motivo, montagem geral da 
vitrine e aproveitamento comercial da homenagem. 
[...]  Sem qualquer dificuldade obteve o primeiro lugar 
no concurso a belíssima vitrine montada pela firma 
“JARDIM DE MODAS”, aproveitando com gosto o motivo 
fornecido pelo “Grande Prêmio Cidade de São Paulo”. 
Para o segundo lugar foi mais votada a Casa HERCULES, 
uma elegante e simbólica “pelouse” montada à rua Dom 
José de Barros. Para os 3.o e 4.o postos, obtiveram votos, 
respectivamente as firmas TECNOGERAL e QUEIROZ 
& BIERRENBACH, ficando assim ocupado os 4 postos 
estabelecidos pelo regulamento do concurso.
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Cartaz para o XIV Salão Paulista 
de Belas Artes, 1948.

A exposição das obras selecionadas foi 
realizada na Galeria Prestes Maia, São 
Paulo, de agosto a setembro de 1948. 

O evento, a imagem do cartaz e a divulgação 
sobre a seleção deste trabalho de Jordan 
foram publicados em nota de periódico não 
identificado nesta pesquisa. Segue parte do texto 
da matéria XIV Salão Paulista de Belas Artes:

O CARTAZ APROVADO

A comissão organizadora do Salão aprovou o cartaz 
apresentado pelo sr. Fred Jordan, “por ser o que mais 
de coaduna com as finalidades do XIV Salão Paulista 
de Belas Artes, que é uma exposição oficial de obras 
artísticas de pintura, escultura e arquitetura.

Nota sobre o evento 
com imagem do cartaz 
aprovado publicada em 
jornal,1948. (s.i., s.d.)

Concursos e prêmios
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Calendário Niccolini 1995, Borboleta 
prismática, desenvolvido em 1994.

Projeto premiado em duas categorias do 
V Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica:

Melhor Design (Criatividade Artística)

Prêmio de Excelência Gráfica para 
a L. Niccolini Indústria Gráfica

Na categoria foi condecorado com Menção 
Honrosa a Pancrom Indústria Gráfica e a Gráfica 
Editora Hamburg com o livro Caatinga Sertão 
Sertabejos, editado pela Livroarte Editora.

Menção Honrosa na categoria 
Calendário de Parede

Nesta categoria ganhou o Prêmio de 
Excelência Gráfica a Takano Editora 
Gráfica com o Calendário Abrafoto, para 
a Associação Brasileira dos Fotógrafos 
de Publicidade. Também foi premiado 
com Menção Honrosa o calendário 
promocional da Mácron Indústria Gráfica.

Premiação publicada em: PRÊMIO Fernando Pini: 
A Excelência Gráfica do Brasil. Revista Abrigraf, 
ano XXI, n.160, p.40-60, set./out. 1995.

A Niccolini divulgou a premiação em carta para os 
funcionários da empresa. Segue o texto da carta 
na íntegra:

Prêmio “FERNANDO PINI” de EXCELÊNCIA GRÁFICA 1995.

A Gráfica Niccolini, no dia 27 de novembro de 1995, foi 
convidada para receber prêmios do concurso PRÊMIO 
“FERNADO PINI” DE EXCELÊNCIA GRÁFICA, promovido 
pela ABIGRAF e pela ABTG.

Neste ano, foram 565 trabalhos inscritos, 34 premiados 
com o troféu “FERNANDO PINI”, 54 menções honrosas e 
quatro láureas especiais.

Então, fomos lá buscar o nosso prêmio. Sim, nosso, 
porque todos da Niccolini colaboraram para a produção 
do trabalho que conquistou o grande prêmio. E você 
sabe qual é ele?

É o nosso calendário 1995: BORBOLETA COMPLEMENTAR.

Conquistamos o prêmio na categoria Melhor Design, 
uma menção honrosa na categoria Melhor Calendário e 
uma das quatro láureas especiais, também como Melhor 
Design. Tudo isso, com o nosso esforço e principalmente 
do Fred Jordan, o autor.

Por isso, estamos deixando expostos os prêmios que 
você ajudou a conquistar e a Revista ABIGRAF, que 
em suas páginas traz uma justa homenagem a FRED 
JORDAN, com o título O Maestro das Cores, trazendo 
publicados outros trabalhos de sua autoria e em que 
você, colaborador, também ajudou a produzir.

Portanto, ficam estendidos os prêmios conquistados 
a todos os colaboradores e também aos clientes e 
fornecedores, que, desde dezembro de 1994, têm em 
seu local de trabalho ou em suas casas, o calendário 

premiado.

Concursos e prêmios
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Calendário Niccolini 1998, Memória e 
Expectativa, desenvolvido em 1997.

Projeto premiado no VIII Prêmio Fernando Pini 
de Excelência Gráfica:

Categoria Calendário de Parede – Grupo F

Prêmio de Excelência Gráfica para a L. Niccolini 
Indústria Gráfica.

Na categoria foi premiado no 2º lugar o 
calendário promocional da Mácron Indústria 
Gráfica.

Premiação divulgada em: PRÊMIO Fernando Pini: 
a grande festa do setor. Revista Abrigraf, ano 
XXIII, n.179, p.62, nov./dez. 1998.

Concursos e prêmios
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Bibliografia

Referência Bibliográfica 

JORDAN, Fred. Sôbre, em tôrno e à margem do encarte farmacêutico: a arte de fazer 
encartes. Revista Propaganda, Editora Propaganda S.A., São Paulo, ano 2, n. 20, p.26-
29, out. 1957.

De Fred Jordan

Referência

Matéria de Jordan sobre design gráfico, 
notadamente sobre a criação de encartes médicos, 
que desenvolvia para a indústria farmacêutica, 
clientes da L. Niccolini Indústria Gráfica. 

Segue o texto da matéria na íntegra:
O que teimamos em chamar de encarte é um pequeno 
folheto que vai ter, pela mão do propagandista da indústria 
farmacêutica, à escrivaninha do médico e, decisivos 
segundos após – pela mão dêste – ao cesto de papel.

O problema todo consiste na intensificação daqueles poucos 
segundos da vida concedidos ao encarte, pela classe médica.

Classe médica é um curioso fenômeno monófilo, monolítico: a 
soma de 25.000 pares de olhos e ouvidos muito individuais. Uma 
miragem, portanto. No esforço de influenciar essa miragem, 
uma vasta equipe – altamente especializada, é claro – consegue 
criar a propaganda insuperàvelmente desinteressante.

Em nossa época, o homem (a classe média ainda hoje se constitui 
de homens) é influenciado cada vez menos, pela linguagem da 
palavra escrita, e cada vez mais pelo argumento da linguagem 
visual das formas e das côres. O sêr que fala os idiomas dessa 
linguagem, o artista gráfico, tem a responsabilidade de educar 
não só a nossa percepção mas, principalmente, a  nossa 
discriminação visual. É um tradutor e um inventor, que trabalha 
com as dimensões e qualidades das realidades científica, social 
e psicológica. Comparando, relacionando, ampliando as formas 
de expressão da linguagem visual, êle comunica e esclarece 
o desenvolvimento e efeito correlativo destas realidades.

Eis uma profissão e uma pretensão...

O artista gráfico crê que uma linha – não necessariamente 
reta – pode ser a distância mais curta entre dois homens. 
A qualidade dessa linha desenhada, pintada, fotografada 
e não necessariamente reta denomina-se: Idéia.

Sempre que essa Idéia falar uma linguagem viva, séria, jocosa e 
trágica: humana enfim, ela penetra nos obscuros centros bulbares 
dos Senhores Médicos: justificou-se, então, a criação, vida, morte e 
transfiguração do encarte.

Para olhos cansados e corações endurecidos, um epigrama vale 
por 19 ilustrações de anatomia patológica, ou melhor: a Idéia é 
a Alma do Encarte. Este é, aliás, o lugar comum mais verdadeiro 
sôbre o assunto. Existem idéias Novas e idéias Amorfas. Uma idéia é 
Nova, não porque nunca existiu antes, mas sim, porque mudou de 
qualidade. Amorfas são as idéias geradas em mesas redondas de 
assistentes de diretores, chefes de vendas e técnicos em pesquisa de 
mercado. A falta de idéias chama-se: Forma. Esta não afeta senão a 
retina.

A arte de fazer encarte consiste em: 1) Ter contacto direto com 
o cliente; 2) Evitar a mesa de desenho ao conceber a Idéia; 3) 
Atirar fora, de tempo em tempo, um ‘layout” aprovado para 
tentar caminho ainda melhor; 4) Conhecer fotolitografia, papel, 
processos de impressão e assine a Graphis; 5) Usara Fórmula de 
Ouro do colega Monet: Si ça y est, ça y est. Si ça n’y est pas, il faut 
recommencer. Tout le reste c’est de la blague.* (p. 26 e 28)

*Se é isso, é isso. Se não for, deve-se recomeçar. Todo o resto é 
brincadeira. [tradução livre].
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Encartes para a indústria farmacêutica publicados na 
matéria:

Imagens 1, 2 e 4 – Equanil, restaurador da tranquilidade 
emocional, encarte desenvolvidos para Indústria 
Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo.

Imagem 3 – Neo Vigon, digestivo, para Indústria 
Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo.

Imagem 5 - Biscoito se sal da Duchen, para Companhia 
Paulista de Alimentação.

Imagem 6 – Gentinatre, tônico geral, para Laborterápica 
Indústria Química e Farmacêutica S.A., São Paulo.

Imagem 7 – Vitaqua, complexo vitamínico, para 
Laborterápica Indústria Química e Farmacêutica, São Paulo.

Imagem 8 – Vasylox, descongestionante nasal, para 
Burroughs Wellcome do Brasil S.A., Rio de Janeiro.

Imagem 9 – Pentabiótico veterinário, para Indústria 
Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo.

Imagem 10 – Fontobromo, calmante, para a Indústria 
Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo.

Imagem 11 – Ethobral, barbitúrico que não produz 
depressão matutina, para Indústria Farmacêutica Fontoura 
– Wyeth S.A., São Paulo.
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JORDAN, Fred. Nova teoria das cores. 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 jul 1960. 
Suplemento Dominical. Capa e p. 4-6.

JORDAN, Fred. Grandes gravações de 
música clássica em edição nacional. 
São Paulo: Atlantis, 1980. 80p.

JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos 
de Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  
v. 7,  n. 19, p. 250–263, set./dec.  1993. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

JORDAN, Fred. Todas as intenções do 
envelope. S.l., s.i., s.d. p.120.

Bibliografia

De Fred Jordan
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Bibliografia

Referência Bibliográfica 
HOMENAGEM a Fred Jordan. Estudos Avançados, São Paulo,  v. 11,  n. 31, p. 250–263, dec. 1997.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141997000300015&lng=en&nrm=iso>.

Sobre Fred Jordan

Periódico
Estudos Avançados

Dados da publicação
v. 11, n.31, set./dez. 1997, pp. 250 – 263.

Seção
Criação / Designer Gráfico

Título
Homenagem a Fred Jordan

Assunto/ Referência
Edição comemorativa dos 10 anos da revista Estudos Avançados.

[...] Nas páginas dedicadas à criação, ESTUDOS AVANÇADOS homenageia o artista Fred Jordan 

reproduzindo alguns de seus admiráveis trabalhos gráficos.

Trecho final do Editorial da edição, p.3. Disponível também no Portal Scielo: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141997000300001&lng=pt&nrm=is
o&tlng=pt>
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A SEÇÃO CRIAÇÃO deste número comemorativo dos 10 anos da revista ESTUDOS AVANÇADOS presta uma 
homenagem ao designer gráfico Fred Jordan. Não sem razão, embora seu trabalho de fronteira entre a 
arte e a ciência caberia muito bem nesta edição de aniversário. Que revista não deseja ter a colaboração 
desprendida e voluntária daquele que é comparado por Olaf Leu – um dos designers mais conceituados 
da Europa – com o instrumentista que chegou a primeiro violino da orquestra? É pelas suas mãos que 
ESTUDOS AVANÇADOS consolida pouco a pouco sua identidade visual, seja através da layout da capa ou 
da escolha cuidadosa da tipologia em que são compostos os textos selecionados para publicação.

Além de transcrever trechos de depoimentos colhidos entre seus numerosos amigos e admiradores, 

reservamos bom espaço para reproduzir alguns dos trabalhos mais marcantes de sua carreira artística.

Texto de apresentação do artigo, p. 250.

Editorial

STUDOS AVANÇADOS está cumprindo 10 anos de vida. A revista, concebida
como órgão da instituição que lhe dá o nome, foi assumindo gradativamente
o caráter com que se apresenta hoje a seus leitores. Fazem parte desse cará-

ter dois traços definidores: o interesse interdisciplinar e a atenção voltada para os
problemas cruciais do povo brasileiro.

Quem percorrer o elenco dos dossiês editados nos últimos números (con-
sulte-se o final do volume) dar-se-á conta de que o fulcro temático de cada um
se identifica com o reconhecimento de carências básicas do nosso país: o
desequilíbrio regional agudo (dossiê Nordeste), a violência estrutural (dossiê
Direitos Humanos) e, neste 31º, a Questão Agrária.

A opção pela retomada de um desenvolvimento de cunho abertamente
social e ético exige, em primeiro lugar, o exame idôneo da realidade que se
deseja transformar. Daí, o cuidado do corpo editorial de informar-se escrupulo-
samente sobre os dados das situações em causa, expressos, no presente dossiê,
pela transcrição de resultados do Censo de assentamentos, trabalho que nos foi
facilitado graças à boa vontade da equipe montada para este fim junto à Univer-
sidade Nacional de Brasília. O mesmo critério de objetividade levou-nos a pu-
blicar textos de atores contrastantes ou, pelo menos, diferenciados, na fase atual
do drama da terra, de que o MST é, sem dúvida, o protagonista.

No cumprimento da sua vocação interdisciplinar, ESTUDOS AVANÇADOS  con-
tinua a acolher ensaios que franqueiam as divisões acadêmicas entre as discipli-
nas científicas e humanísticas.

Deixamos consignada uma palavra de agradecimento ao professor José de
Souza Martins e a João Pedro Stédile pelas substanciosas entrevistas que nos
concederam enfrentando temas polêmicos da vida e da cultura breasileira neste
final de século.

Nas páginas dedicadas à criação, ESTUDOS AVANÇADOS  homenageia o artis-
ta Fred Jordan reproduzindo alguns de seus admiráveis trabalhos gráficos.

E
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Descrição

No ensaio foram publicadas imagens dos 
trabalhos de Fred Jordan, com legendas 
explicativas escritas pelo autor, como indicamos:

O Cavalo Azul, calendários de 1952, p.252 – 
também identificado pelo autor como O Violão 
Azul.
Obs: Ilustração foi desenvolvida e o calendário 
foi impresso em 1951 para a distribuição.

A Alegria de Viver, Calendário Niccolini, 1959, 
(detalhe da ilustração), p.253.
Obs: Ilustração foi desenvolvida e o calendário 
foi impresso em 1958 para a distribuição.

Fausto. Peça integrante do Projeto Cor* [uma 
das ilustrações dos Complementos]. Calendário 
Niccolini intitulado Cor 3: Os Azuis, 1987.
Obs: a ilustração foi desenvolvida e o calendário 
foi impresso em 1986 para a distribuição.

The Paradox of Light. Harper, sd.
Ilustração para Calendário Niccolini, 
desenvolvida em impressa em 1998 para 
distribuição, p. 255.

Faixa de Möbius. Sequência de 4 imagens. Peça 
integrante do Projeto Cor*. Calendário Niccolini 
intitulado Faixa de Möbius, 1961, p. 256 e 257.
Obs: a ilustração foi desenvolvida e o Calendário 
foi impresso em 1960 para a distribuição.

Corpos Platônicos. Sequência de 6 imagens. 
Peças do Projeto Cor*. Calendário Niccolini, anos 
1970-80, p. 258 e 259.

As peças complementam a série de calendários 
do Eclipse amarelo, Eclipse azul, etc. O design 
da série baseava-se na sobreposição de dois 
círculos produzindo uma área comum, rica 
em conteúdo simbólico. Veja o esquema. Dos 
cinco corpos, distribuímos cartões cortados e 
vincados, para serem montados pelo público.

(Texto de Fred Jordan, p. 258.)
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As imagens publicadas simulam a montagem do 
Calendário e de seus Complementos, de acordo 
com o sugerido pelo artista, apresentando as 
eclipses das cores segundo a doutrina das Cores 
de Goethe. Os “cinco corpos” são pranchas, 
Complementos, com as peças – poliedros – 
planificadas, vincadas e cortadas para serem 
destacadas e montados os poliedros. Para cada 
Calendário equivale um poliedro diferente.

Correspondência das imagens ilustrativas:

Eclipse amarela – Calendário Cor 4: Amarelos e 
Laranjas, 1988;

Eclipse Azul – Calendário Cor 3: Os Azuis, 1987;

Eclipse Magenta – Calendário Cor 7: Magentas e 
Vermelhos, 1991;

Eclipse Verde – Calendário Cor 5: Os Verdes, 1989;

Eclipse Violeta – Calendário Cor 6: Os Violetas, 
1990;

Eclipse – sobreposição dos círculos indicando 
a intersecção – que representa as relações de 
oposição e complementaridade da claridade e 
obscuridade e das cores.

Os Experimentos Prismáticos de Goethe.

Encarte publicado pela revista Estudos 
Avançados n.19, set.-dez., 1993. p.260.

A Faixa e o ADN [DNA]. Calendário Niccolini, 1992, 
p.261. 

Um dos Calendários do Projeto Cor*, também 
intitulado Cor 8: Möbius Prismática.
Obs: a ilustração foi desenvolvida e o calendário 
foi impresso em 1991 para a distribuição.

Memória e Expectativa. Calendário Niccolini, 
1998, pp.262 e 263. Sequencia com 7 imagens 
que compõem o Calendário comemorativo 
dos 75 anos da Gráfica Niccolini em 1998. As 
imagens equivalem às 7 folhas do Calendário, 
diferente dos demais que costumavam ter 
apenas uma ilustração principal e, em geral, com 
Complementos.

Bibliografia sobre Fred Jordan

* O Projeto Cor, baseado nos Estudos sobre Cor   
 de Goethe inclui cerca de 60 peças desenvolvidas  
 durante 8 anos, que compreendem o calendário  
 com ilustração principal e Complementos –   
 pranchas que ilustram e explicam a teoria.

1) Abertura;

2) Apresentação do Dragão-do-Sorriso-Largo, 
que este ano completa seu 7500º aniversário.

3) O Sol é a ampliação de parte da folha 1;

4) O Vento é a ampliação de parte da folha 1;

5) Também o Rio é ampliação de parte da folha 
1; Sol, Vento, Rio – essenciais a nossa paisagem-
de-alma;

6) Coreografia para a folha 1. Quem sabe, o 
Calendário do futuro será dançado;

7) Em mitos antigos, Memória e Expectativa 
eram representadas na forma de um animal de 
duas cabeças, voltadas para lados opostos. 

Obs: as ilustrações foram desenvolvidas e 
o Calendário foi impresso em 1997 para a 
distribuição.

No ensaio foram publicados depoimentos de 
personalidades que conheciam e/ou conviveram 
com o designer, a saber:

Tide Hellmeister
Alexandre Wollner
Maria Bonomi
Demerval Lázaro
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Referência Bibliográfica
WOLLNER, Alexandre. Pioneiros da Comunicação Visual. In: ZANINI, Walter (Org). História 
Geral da Arte no Brasil, vol. 2. São Paulo: Instituto Moreira Salles/Fundação Djalma 
Guimarães, 1983. p. 955-971.

Referência
Apresenta as origens da área no Brasil, alguns artistas gráficos nas décadas de 1940, 50 e 
1960 e suas produções.
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Descrição
Além de Fred Jordan, são apresentados também: Ary 
Fagundas, Chalotte Adlerova, Dorothea Gaspary, Georges 
Radó, Geraldo Orthoff, Géza Kaufmann e Leopoldo Haar.

De Jordan são publicados os trabalhos (p.968):

Imagem 1323 - Cartaz promocional para Cruz Vermelha 
Brasileira, de 1946.

Imagem 1324a – Calendário Niccolini de 1959, Picasso, A 
alegria de viver.

Imagem 1324b - Calendário Niccolini de 1960, Quarteto.

Imagem 1325 - Calendário Niccolini de 1965, Dionísio.

Trechos do texto de Wollner que citam Fred Jordan:
[...] Profissionais de grande capacidade foram gerados pelas 
agências, profissionais que assimilaram a técnica americana de 
persuasão e que exerceram sua influência no meio: Fritz Lessin 
(1916-70), Jean G. Willin, Joaquim Alves, Rambeli, Hermelindo 
Fiaminghi, Fred Jordan (1927-), Milton Breschia (1924-), Gerald 
F. Wilda (1915-), Vicente Caruso (1913-), Alex Perissinoto (1925-), 
Pery Campos (1901-75), Darcy Penteado (1926-), Enrico Camerini 
(1926-), Albert Schust Oller (1934-), Francesc Petit (1934-), José 
Zaragoza(1930-), entre outros. Também produtores de gráficos, 
pessoal que determinava a escolha de tipo (corpo e família): A. 
Alves e Oswaldo Schwartz. (p. 958-959)

[...]

Aloisio Magalhães, Gustavo Goebel Weyne, Joaquim Reidig de 
Campos (1946-), Rafael Rodrigues (1940), Roberto Verschleisser 
(1938-), no Rio de Janeiro; David Pond (1937-), Ludovico Martino, 
Fred Jordan, Fernando Lemos e Alexandre Wollner, em São 
Paulo; João Roberto Nascimento do Recife, têm se destacado 
sobremaneira na divulgação do profissional designer gráfico 
como profissão autônoma e específica. (p.963)

[...]

Queremos terminar esta pequena relação da história da 
comunicação visual no Brasil prestando uma homenagem a 
alguns artistas que, lutando numa época totalmente adversa 
aos novos conceitos de design, tiveram a convicção e deram 
o máximo de dignidade cultural à expressão visual em nosso 
país. Além do brasileiro Ary Fagundes (1910-), gostaríamos de 
lembrar artistas oriundos de países europeus que para cá vieram, 
escapando às dificuldades políticas que a Europa atravessava nos 
anos 30. São eles, por ordem alfabética: Charlotte Adlerova (1908-
), Dorothea Gaspary (Dorca) (1910-), Leopoldo Haar, Fred Jordan 
(1927-), Géza Kaufmann (1914-), Gerald Orthoff (1903-) e Georges 
Rado (1907-). (p.963)
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Referência Bibliográfica
PINI, Marilena. Designers Gráficos brasileiros da década de 50. 2001. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

Referência
Dissertação descreve a formação da área do design nos anos 1950, ancorado no 
desenvolvimento do campo cultural, notadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Apresenta alguns profissionais que contribuíram para esse processo, dentre eles: Aloísio 
Magalhães, Alexandre Wollner, Emilie Chamie, Geraldo de Barros, Goebel Weyne, Ruben 
Martins e Fred Jordan.
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Descrição
Texto de Marilena Pini sobre Fred Jordan (p. 45):

Fred Jordan – 1927-2001, Berlim – São Paulo.

Artista plástico, diretor de arte, ilustrador, designer gráfico

Chegou ao Brasil em 1936 e iniciou sua carreira gráfica em 1949*, 
na Indústria Gráfica Niccolini, sob a orientação de Kurt Eppenstein, 
um dos dirigentes da empresa. Sua trajetória nesta gráfica 
ultrapassa 50 anos, iniciando como desenhista, diretor de arte e 
chegando a diretor técnico. De 1952 a 1999 criou os inovadores 
calendários da Niccolini, desenvolvendo a cada ano uma proposta 
visual diferente em que desafiava as fronteiras entre arte e 
técnica. Seu trabalho refletia um pleno conhecimento gráfico 
que abrangia um grande domínio técnico de todas as etapas da 
impressão e pré-impressão.

Foi um estudioso da cor, com experimentos cromáticos e 
conhecedor também de música. Colaborou com a Revista do 
IDEA** (Instituto de Estudos Avançados da USP). Fez exposições 
individuais no MASP (1978), MAM/RJ (1984) e no Staalishe 
Museum, em Munique, Alemanha (1986).

Exposição: Memória e Pesquisa – o design de Fred Jordan, 27 
abril – 12 maio, 2006. 

* Em 1949, Jordan começa a trabalhar para a Niccolini. Antes disso, 
trabalhou em agências de publicidade.
** Na verdade, IEA.

Trabalhos de Jordan publicados na dissertação (p.45):

Capa do BIG 129 - Boletim da Indústria Gráfica, n.124, 
Ano XII, n.6, 1961, distribuído pelo Sindicato das 
Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo.

Ilustração principal do Calendário Niccolini para 1990, 
Cor 6: Os Violetas, que compõe o Projeto Cor.

Sequência de imagens da Faixa de Möbius, integrante 
do Projeto Cor.

Logotipo da Abigraf, desenvolvido em 1965.
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Referência Bibliográfica
LUPINACCI, Ana Lucia Gimenez Ribeiro. História e contemporaneidade: o design de Fred 
Jordan. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM DESIGN, 
4., 2007, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro, 2007.

Artigo publicado com mesmo título no livro (bilíngue) The Triumph of Design/O 
Triunfo do Desenho, coordenação de Eduardo Côrte-Real, Lisboa, Ed. Livros Horizonte 
- UNIDICOM/IADE Creative University, 2010, obra que reúne artigos produzidos para o 
projeto online The Radical Designist: A Design Culture Journal. 

LUPINACCI, Ana Lucia Gimenez Ribeiro. História e contemporaneidade: o design de Fred 
Jordan /History and Contemporaneity: Fred Jordan’s Design. In: CÔRTE-REAL, Eduardo 
(Ed.). The Triumph of Design/O Triunfo do Desenho. Lisboa: Ed. Livros Horizonte - 
UNIDICOM/IADE Creative University, 2010. p. 197-205.

Referência
Artigo apresenta considerações sobre pesquisa acadêmica financiada por Instituição 
de Ensino Superior (IES), a Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, com 
participação de discentes da graduação em design. Os resultados da pesquisa foram 
apresentados em mesa-redonda, com a participação de profissionais da área de design, 
jornalistas, além do grupo da IES e em mostra (Memória e Pesquisa – o design de Fred 
Jordan) aberta realizada entre abril e maio de 2006.

Palavras-chave: história, educação, 
comunicação.  

História e contemporaneidade: o design de Fred Jordan 
History and contemporaneity: Fred Jordan’s design 

                                            
LUPINACCI, Ana Lucia Gimenez Ribeiro 

Msc. USP 
 
 

Palavras-chave: história, educação, comunicação 
 
Gráfico autodidata alemão (Berlim, 1927 - São Paulo, 2001), Fred Jordan trabalhou pela comunicação gráfica por mais 
de 40 anos em São Paulo, grande parte desses ligado à Gráfica Nicollini. O acurado conhecimento técnico e a fina 
percepção estética foram expressos nos calendários temáticos, nas embalagens, colagens e ilustrações. Recuperar 
aspectos da obra de um artista que trabalhou para além das vigências dominantes no design. Realizamos estudos 
exploratórios para uma aproximação aos diferentes documentos e organizamos um estudo histórico. Os familiares, 
depositários da obra de Jordan, nos abriram generosamente o acervo, permitindo um contato estreito, entre diferentes 
gerações, mediado pela obra. Os resultados da pesquisa foram apresentados numa exposição e numa mesa-redonda em 
São Paulo. 
 
Key-words: history, education, communication 
 
Fred Jordan ( Berlin, 1927- Sao Paulo, 2001), a German graphic communicator, worked in printed communication for 
more than 40 years in Sao Paulo and  for most of those years  was connected to Gráfica Nicollini. His accurate 
technical knowledge and  fine aesthetic perception were expressed in calendars, packages,  collages  and illustrations. 
Recovering  some aspects of this artist´s work which went beyond the dominant design trends of his time. We’ve done  
some exploration studies in order to compare different documents and after that, we organized a historical study. The 
artist´s family members- trustees of Jordan´s work- kindly let us get in touch with his collection, providing a close 
contact between different generations based on his job. The results of  this research were shown in a exhibition and in a 
round-table discussion in Sao Paulo. 
 
 
 
Introdução 
 
Este artigo relata aspectos de uma pesquisa desenvolvida com apoio e subvenção de nossa instituição de 
ensino superior, uma história particular e peculiar que se deu a partir de uma carta de Luiz Ernesto kawall, 
jornalista da área de arte e cultura, onde apresentava Sonja Jordan, esposa do comunicador visual e artista 
gráfico recém-falecido, Fred Jordan, que iniciara sua carreira como estagiário de Rodolfo Lima Martensen, 
um dos fundadores da Escola de Propaganda de São Paulo /MASP,1951.Sonja demonstrou a disposição da 
família em abrir o acervo do artista para alguma iniciativa que divulgasse sua obra, dizendo também de suas 
tentativas sem sucesso junto a associações e instituições culturais, com o mesmo fim. 
 
Tal pesquisa se deu num primeiro momento sob nossa incumbência, passada pelos próprios dirigentes da 
escola, com visitas e conversas com a própria família, depositária da obra, para depois passarmos a uma 
formalização institucional. Foram dois semestres e, no segundo, contamos com o engajamento de estudantes 
da graduação em design como auxiliares de pesquisa e de projeto. Estes alunos colaboraram no levantamento 
e categorização do material, registro fotográfico e na feitura do material visual. Assim que isso foi definido, 
nosso propósito em relação à comunicação dos resultados foi o de organizar uma exposição e uma discussão 
entre professores, estudantes, profissionais que conheceram e que trabalharam direta ou indiretamente com 
Fred Jordan. A opção foi pela mesa-redonda.  
 
Como pesquisa de abordagem totalmente qualitativa, demandou estudos de caráter predominantemente 
exploratório, em vista de seu tempo de realização, relacionado à dimensão do acervo do artista e ao 
levantamento das obras, fundamental para a construção de um problema de pesquisa, para além do “conhecer  
de forma mais aprofundada um artista que não esteve no centro dos processos visuais dominantes, etc, etc”, 
que neste momento era mais do que óbvio e necessário.  
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Descrição
[...] Como pesquisa de abordagem totalmente 
qualitativa, demandou estudos de caráter 
predominantemente exploratório, em vista de seu 
tempo de realização, relacionado à dimensão do acervo 
do artista e ao levantamento das obras, fundamental 
para a construção de um problema de pesquisa, para 
além do “conhecer de forma mais aprofundada um 
artista que não esteve no centro dos processos visuais 
dominantes, etc, etc”, que neste momento era mais do 

que óbvio e necessário.

Trecho da introdução do artigo.

Exposição: Memória e Pesquisa – o design de 
Fred Jordan, 27 abril – 12 maio, 2006. 



176

Referência Bibliográfica
MELO, Chico Homem de; RAMOS, Eliane (Orgs.). Linha do tempo do design gráfico 
brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

Referência
Panorama da produção no campo do design gráfico no Brasil no período compreendido 
entre os séculos XIX e XX. As categorias analisadas e apresentadas compreendem o 
design editorial (livros, revistas e jornais), sinais gráficos (institucionais e/ou de produtos), 
cartazes, capas de disco, selos postais e cédulas.

Os textos e comentários são de Chico Homem de Melo e o projeto gráfico de Eliane 
Ramos, com prefácio de Steven Heller.

Descrição
A obra propõe a periodização da produção, a partir da análise de 4 macroperíodos, que 
demarcam a articulação entre tecnologia gráfica e linguagem visual, a obra é dividida 
em 10 capítulos que apresentam o conjunto da produção em períodos delimitados 
cronologicamente, a saber: de 1808 a 1899, de 1900 a 1919, e a partir de 1920, a divisão 
em décadas, até o final dos anos 1990.

O trabalho de Jordan, levantado pelos autores no acervo da família, é apresentado em 3 
momentos no livro: anos 1960, anos 1970 e na década de 1980. 
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No capítulo 1960- 1969 são publicadas as 
seguintes capas desenvolvidas para o Boletim da 
Indústria Gráfica (BIG):

BIG 119, Ano XI, n.8, 1960. (p. 410)

BIG 125, Ano XII, n.2, 1961. (p. 410)

BIG 126, Ano XII, n.3, 1961. (p. 410)

BIG 150, Ano XV, n.4/5/6, 1964. (p. 410)

BIG 133, Ano XIII, n.1, 1962. (p. 411)

Seguem trechos do texto explicativo que 
acompanha o trabalho apresentado:

Alemão radicado no Brasil, Fred Jordan formou-se 
na prática cotidiana como funcionário da Niccolini, a 
gráfica paulistana onde começou a trabalhar no final 
da década de 1940, e com a qual manteve vínculo até 
sua morte, em 2001.

Fascinado por ciência, íntimo das oficinas, seus 
projetos caracterizam-se pela exploração de recursos 
de produção gráfica requintados, como se pode ver 
nestas edições do Boletim da Indústria Gráfica. [...]

Sua obra exibe uma coerência difícil de apreenderão 
primeiro olhar. O traço solto e imprevisível, 
aparentemente informal, convive ora com construções 
geométricas de precisão absoluta, ora com soluções 
que desafiam os limites da tecnologia gráfica, [...]. 
Avesso a escolas, Fred Jordan traçou um caminho 
próprio dentro do território do design. (p. 411)

No capítulo 1970 – 1979 é publicado o cartaz da 
exposição Jordan Gráfico: Comunicação Visual – 
Fred Jordan, MASP, São Paulo (de 19 out. a 5 nov. 
1978) desenvolvido pelo designer  em 1978 (p. 
463). Explica Homem de Melo:

Fred Jordan mostra mais uma vez sua maestria ao criar 
um sistema digital de geração de imagens análogo ao 
da retícula, mas com um desenho particular. De perto, 
o que se vê é uma estrutura sutilmente mutante de 
claros e escuros; mas é de longe que o olho descobre 
ser ele mesmo o tema do cartaz. (p. 462)

Detalhe da imagem do cartaz é usado na capa 
(e 4ª capa) do livro Linha do tempo do design 
gráfico brasileiro (Melo; Ramos, 2011)

Esta ilustração também foi usada em peça 
promocional da Niccolini, em tamanho maior e 
com duas faixas coloridas (à esquerda dégradé 
do amarelo para magenta e à direita do violeta 
para o verde), também desenvolvida por Jordan, 
na década de 1970. Não é certo se este trabalho 
identificado no acervo foi utilizado como cartaz 
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promocional da gráfica ou se é uma prova 
de impressão para a produção de outra peça 
institucional.

No capítulo que apresenta a produção 
selecionada dos anos 1980, os autores 
selecionaram a série de cartazes desenvolvidos 
para o Instituto Goethe. Do conjunto são 
publicados dois cartazes (p.550): 

Karlão quer falar contigo no Goethe;

Bertoldo quer falar com você no Goethe.

Segue o texto publicado no livro sobre este 
cartazes (p. 551):

A série de cartazes produzidos por Fred Jordan para 
o Instituto Goethe adota como tema os grandes 
autores de língua alemã. Logo ao primeiro olhar, as 
frases chamam a atenção pelo tom bem-humorado, 
surpreendente para quem só espera seriedade da 
cultura germânica. A linguagem gráfica segue no 
mesmo diapasão: princípios de ordem e estrutura 
cedem lugar a uma informalidade mais próxima 
da cultura juvenil; desenho caligráfico mistura-se a 
fotografia; e, diante da limitação da impressão em 

duas cores, são adotados tons que se distinguem 
da paleta habitual. O resultado são mensagens 
calorosas, distantes de qualquer camisa de força. 
Fred Jordan sempre manteve por hábito caminhar na 
contracorrente.

No site da editora Cosac & Naify é publicada a 
sinopse que cita Fred Jordan, como segue trecho 
final do texto:

[...] O resultado é supreendente e traz inúmeras 
descobertas e redescobertas, como as capas da revista 
pernambucana P’ra Você, as movimentadas páginas do 
tabloide Raposa, a fantástica coleção de livros Museus 
do mundo ou a potente produção de designers como 
Fred Jordan e Fernando Lemos. O livro, que coloca 
definitivamente o Brasil no panorama do design 
gráfico mundial, passa a ser referência obrigatória para 
pesquisadores, estudantes e profissionais de design, 
artes visuais e publicidade, e é também um fascinante 
registro da cultura visual brasileira.

Disponível em: <http://editora.cosacnaify.com.br/
ObraSinopse/11271/Linha-do-tempo-do-design-
gr%C3%A1fico-no-Brasil.aspx>. Acesso em: 21 jan. 2012.
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Referência Bibliográfica 
MEDAUAR, Jorge. Os intelectuais e a propaganda. In: CASTELO BRANCO, 
Renato; MARTENSEN, Rodolfo Lima; REIS, Fernando (Coord.). História 
da propaganda no Brasil. São Paulo: T.A. Queiroz, 1990. p. 7-19.

Referência
O livro aborda a história e o desenvolvimento da propaganda no 
Brasil. No texto Jorge Medauar relaciona o trabalho intelectual 
com a atividade de alguns publicitários brasileiros.

Descrição
Dentre os profissionais relacionados Medauar cita Fred Jordan, como segue:

[...] Com obras [ilustrações] presentes em inúmeros veículos de comunicação impressa ou gráfica. E 
não foi sem propósito que um dos maiores conhecedores de arte, Pietro Maria Bardi, referindo-se a 
eles [ilustradores], disse serem esses artistas “os verdadeiros comunicadores”. E que uma “história das 
artes no Brasil os inclui como registradores da informação”. Intelectual é Fred Jordan, sem dúvida um 
dos mais originais criadores de peças gráficas. Como suas famosas folhinhas – montagens artísticas 

em que a forma e cor são exploradas sempre por um prisma inusitado. [...] (p. 7-8, grifo nosso)

Referência Bibliográfica 
GORDINHO, Margarida Cintra et al. (ed.). Gráfica: arte e indústria no Brasil: 180 de 
história. [Margarida Cintra e Silvia Monteiro, ed.] São Paulo: Bandeirante Editora, 1991.

Obra reeditada:
CAMARGO, Mario de (Org.). Gráfica: arte e indústria no Brasil: 
180 de história. 2.ed. São Paulo: EDUSC, 2003.

Referência
Aborda a história da indústria gráfica no Brasil apresentando o desenvolvimento do 
setor no país, alguns trabalhos, publicações e personagens que marcaram época.

Descrição
Apresenta alguns trabalhos de Jordan desenvolvidos para o Boletim da 
Indústria Gráfica e para L. Niccolini, além de citar depoimento do designer.

De Jordan são publicados os trabalhos:

Capa do BIG 124 – Boletim da Indústria Gráfica, n.124, Ano XII, n.1, 1961, distribuído 
pelo Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo. (Capítulo 3, Os 
mestres da arte, p.78). Legenda da imagem: “Ilustração de Fred Jordan, que criou 
muita arte para o Boletim da Indústria Gráfica, veículo da união do setor e de seu 
constante avanço tecnológico. Várias empresas participaram de sua elaboração. Foi uma 
experiência inédita no setor.” [Grifos do autor]. (Capítulo 3, Os mestres da arte, p.78)

Capa do BIG 129 - Boletim da Indústria Gráfica, n.124, Ano XII, n.6, 
1961, distribuído pelo Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São 
Paulo. Legenda da imagem: “O BIG homenageia Picasso com capa de Fred 
Jordan: ousadia criativa e qualidade raras para uma publicação de caráter 
sindical.” (Capítulo 3, Os mestres da arte, p.83). [Grifos do autor]

Bibliografia
obras gerais que citam Fred Jordan
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Ilustração principal do Calendário Niccolini para 1990, Cor 6: Os Violetas, que compõe o 
Projeto Cor, baseado nos estudos de Goethe. Legenda da imagem: “Em 1990, continuou 
o Projeto Cor de Fred Jordan, nos calendários da Gráfica Niccolini.” (Cap. A conquista da 
indústria, p.160). [Grifos do autor]

Trechos do livro que cita depoimentos de Jordan:

Antônio Sodré Cardoso criou o Departamento Técnico de Artes Gráficas no Sindicato, sendo um 
ds responsáveis pela criação do Boletim da Indústria Gráfica, em 1949, que começava a discutir 
os problemas da categoria. Fred Jordan lembra que várias das capas que fez nos anos 60 “foram 
produzidas em colaboração bastante inédita de firmas concorrentes. Assim,  em uma das séries, o 
fotolito era da Lanzara, a parte off-set foi impressa na Niccolini; Leopoldo Brehen, da Janus, cuidou 
pessoalmente do efeito especial de silk-screen, feito com organza importada, e o relevo seco era obra 
do artesão Miguel Pallas, que preparava a matriz numa robusta Minerva, com mata-borrão e goma-
arábica”. (p.83)

Nos anos 40, a Niccolini lançou a linha de embalagens da Laborterápica, produzida inteiramente com 
fios e composição tipográficos. Era um desenho simples e forte de duas cores, que dispensava arte 
final e clichês e se adaptava facilmente aos incontestáveis formatos e proporções da linha. O autor 
do projeto era o desenhista brasileiro, Kurt Eppenstein, que aprendera desenho gráfico aplicado na 
Alemanha e acumulou durante trinta anos as diretorias técnica e de arte da empresa.

No início dos anos 50, Fred Jordan aprendeu a litografar com Eppenstein na Niccolini, trabalhando 
diretamente na chapa. Sua insatisfação com o fotolito, que não conservava as características dos 
originais, levou-o a tentar desenhar diretamente na chapa de off-set. “Lembro da primeira vez que 
colocamos a chapa, preparada por alquimia altamente suspeita,  na máquina Star. O pessoal dizendo 
que aquilo não ia imprimir e que se imprimisse não ia segurar a imagem por mais de 30 folhas. Pois 
imprimimos uma tiragem homogênea de 3 mil calendários, com sabor de litografia!”. (pp. 100 e 103)

A preparação da mão-de-obra não se faz com a mesma rapidez. Na área do design foi criado um 
curso de nível superior no Instituto de Arte Contemporânea que funcionava no Museu de Arte de 
São Paulo em 1951 e que se propunha a preparar profissionais que pensassem um linguagem de 
comunicação, com signos próprio e uma leitura universal. Circulavam por ali Lina Bo Bardi, Roberto 
Sambonet, Flávio Motta, Salvador Candia e Geraldo de Barros. Nessa mesma época e lugar foi criada 
a Escola Superior de Propaganda, mas as agências de publicidade ainda cultuavam o profissional 
autodidata, formado no exercício da profissão. Hermelindo Fiaminghi, Fred Jordamn, Vicente Caruso, 
Alex Pericinotto e Enrico Camerini são alguns nomes importantes, ligados a esta escola. (p. 103)

Bibliografia que cita Fred Jordan
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Referência Bibliográfica 
WOLLNER, Alexandre. Alexandre Wollner: Design visual 
50 anos. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 55.

Referência
Biografia do designer Alexandre Wollner, que descreve sua trajetória 
e a realção com a formação do campo do design no Brasil.

Descrição
Cita Jordan ao recordar sua trajetória em agência de publicidade. Segue trecho do texto:

[...] Logo após [1952], fiz um estágio na agência de propaganda americana McCann Erickson como 
assistente de desenhista, chefiado por Gerald Wilda, diretor de arte alemão, e tendo como colegas 
Fred Jordan, cartazista e ilustrador alemão, e Darcy Penteado, desenhista, ilustrador e pintor 
brasileiro, ambos em início de carreira. Fui, depois de um mês de estágio, despedido, pois Wilda me 
achou incompetente para publicidade – pelo que lhe sou, até hoje, extremamente grato. (p.55)*

* As datas mencionadas por Wollner não conferem com as demais publicações sobre Fred Jordan, 
incluindo depoimento pessoal. Em 1952, e nos anos subsequentes Jordan já trabalhava para a 
Niccolini. Em 1951, desenvolveu o Calendário 1952, Violão Azul, como funcionário da L. Niccolini.

Referência Bibliográfica 
LEON, Ethel. IAC - Instituto de Arte Contemporânea escola de desenho industrial 
do MASP (1951-1953) - primeiros estudos. 2006. Dissertação (Mestrado 
em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/
disponiveis/16/16133/tde-03052007-125721/>.

Referência
Aborda a história do Instituto de Arte Contemporânea do Masp (IAC), 
1951-1953 e discute a formação dos profissionais da área do design 
em São Paulo, embasado na documentação da escola do IAC.

Descrição
No capítulo 1, item “Experiências práticas/convênios com empresas” a autora 
relata a experiência de Alexandre Wollner no início de carreira, no momento em 
que estagiava na McCann Ericsson e trabalhou com Fred Jordan. Segue trecho 
do texto da dissertação com nota explicativa de Ethel Leon sobre Jordan:

[...] Ele [Alexandre Wollner] também estagiou na agência de publicidade McCann Ericsson, a partir do 
IAC. Nesse período, vários austríacos e húngaros vieram para o Brasil e trabalhavam fazendo folhetos 
para a indústria farmacêutica com certa preocupação artística. Fred Jordan, cartazista alemão,55 era 
estagiário da Mcann [McCann] Ericsson também. Além dele, Darcy Penteado.* (p. 57, grifo nosso)

Nota de rodapé:

55 Fred Jordan trabalhou muitos anos na Gráfica Niccolini para onde desenhava 
calendários anuais e brindes gráficos. Tornou-se também um estudioso da toeria [teoria] 

das cores, tendo dado muitos cursos e conferências a respeito.(Grifo nosso)

Bibliografia que cita Fred Jordan
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Referência Bibliográfica 
L’NICCOLINI, 75anos bem-vividos. Revista Abrigraf, ano XXIII, n.176, p.92-96, mai./jun. 
1998. Seção Embalagens.

Referência
Matéria sobre a história da L.Niccolini.
Box: A Arte dos calendários.

Descrição
Trecho do texto: “Utilizando formas intrigantes e ousadas, 
ele [Jordan] abre as fronteiras da imaginação humana e é 
constante tema de conversas e debates.” [grifo nosso]

Calendários Niccolini publicados:
Memória e expectativa, 1998.
Ritmos, 1978.
Rios Amazonas, 1980.

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
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Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
Referência Bibliográfica 
ALBUQUERQUE, Carlos. Hans Günter Flieg: o fotógrafo da 
modernidade brasileira.  DW-World.de – Deutsche Welle, seção 
Especial-Brasil: Entrevistas Exclusivas | Cultura, 4 mai. 2008.
Disponível em:
<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3303265,00.html>

Periódico
DW-World.de – Deutsche Welle online

Seção
Especial – Brasil: Entrevistas Exclusivas | Cultura

Referência
“O fotografo da modernidade brasileira

HANS GÜNTER FLIEG foi fotógrafo oficial da 1ª Bienal de São Paulo em 1951, fez o 
primeiro calendário da Pirelli e trabalhou com os mais importantes designers e arquitetos 
brasileiros. Uma exposição em Chemnitz resgata agora sua obra. (04.05.2008)”

Título e chamada (link) da matéria publicada no portal.

Descrição
Publicação da entrevista realizada por Carlos Albuquerque com o 
fotógrafo Hans Günter Flieg em ocasião da exposição Hans Günter Flieg. 
Fotografia Documental do Brasil (1940-1970), mai. – jun., 2008, museu 
Kunstsammlungen Chemnitz, em Chemnitz, Alemanha, sua cidade natal.

Na entrevista, o fotógrafo fala sobre a profissão, sobre o exílio 
e carreira no Brasil e o retorno para Chemnitz. 

Ao ser indagado sobre o início de sua carreira no Brasil e o apoio de 
compatriotas no, Flieg menciona o trabalho na L’Niccolini S/A Indústria Gráfica, 
empresa na qual conheceu Fred Jordan. Segue o trecho da entrevista:

[...] 

DW-WORLD: Quando o senhor chegou no Brasil, existiam fotógrafos que faziam um 
trabalho como o seu? Existiam outros alemães que o ajudaram?

Hans Günter Flieg: Ao contrário, nessa época cada um trabalhava por si. Não havia um 
senso corporativo. Eu tinha uma idéia de fotografia. Tinha feito um curso na Alemanha. No 
Brasil, trabalhei dois anos na gráfica Ypiranga e dois anos na gráfica Niccolini.

Quando entrei na Ypiranga, em 1941, já era uma firma de mais de 40 anos. Foi fundada por 
volta de 1895, curiosamente por gráficos da Saxônia. Depois eu fui para a gráfica Niccolini. 
Lá também encontrei um chefe cuja origem não me é bem certa. Não posso assegurar se 
ele nasceu na Alemanha ou em São Paulo. Ele se chamava Kurt Eppenstein, um gráfico 
exímio. Aprendi muito nos dois anos que lá fiquei.

Talvez o nome de um bom amigo meu já falecido lhe seja conhecido, chamava-se Fred 
Jordan [designer gráfico alemão naturalizado brasileiro], artista gráfico também, que 
começou a trabalhar um pouco depois de mim na Niccolini e ficou ligado a eles até 
praticamente a sua morte. [...]

Bibliografia sobre Fred Jordan
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Referência Bibliográfica 
ALMEIDA, Guilherme. Foto-montagem: uma arte. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jan. 
1962. Seção Eco ao longo de meus passos.

Referência
Guilherme de Almeida cita os Calendários Niccolini desenvolvidos para os anos 1958 
(Afrodite), 1959 (Picasso, A Alegria de Viver), 1960 (Quarteto) e 1962 (Pré-história). Descreve 
as criações de Jordan e finaliza levantando a questão: “Fotomontagem: uma Arte?”; sua 
resposta é afirmativa levando em conta os Calendários de Jordan.

Descrição
Artigo na íntegra:

Desde de que haja, em obra humana, invenção e comunicação de beleza, direi que há Arte.

Formulo esse pensamento ante uma folhinha de parede, para 1962, que houve por bem 
ofertar-me a L. Niccolini S. A., Indústria Gráfica. É a quarta de uma série com a qual, pelo primor 
de concepção e feitura, essa oficina vem dando foros de Arte à fotomontagem. Apresentada 
em “kakemono” cereja, versava a primeira, com insinuante malícia, o tema eterno do Pomo da 
Discórdia, e de como se houve o gentilíssimo Paris no resolver a perigosa diferença entre Juno, 
Palas e Vênus... Também em ‘kakemono”, mas em todas as gamas do azul, a segunda, com raro 
senso crítico e límpido poder de síntese, explorava a obra imensa e vária de Picasso, incluídos o 
auto-retrato e a cabra prenhe... O terceiro, ainda em “kakemono”, num rigoroso negro-e-branco 
de fotografia astronômica, construía um poema, um hino à Sinfonia Universal: um aspecto do 
céu noturno, com uma imensa nebulosa espiralante e, sob a galáxia, um quarteto de cordas 
tendo como executantes Einstein, Beethoven, Charles Chaplin e Freud... Agora...

... a folhonha deste ano, “signée Jordan, não mais em “kakemono”, mas em quadrangulo, num 
admirável tratamento cromático, “ton-sur-ton” de ouro-velho, sendo como é um calendário, 
apresenta a mais significativa homenagem que se poderia prestar ao Tempo, isto é, um resumo 
da pintura pré-histórica gravada na pedra das cavernas: as de Peche Merle, Lascaux, Gasulla, 

Charco del Agua Amarga... É um perfeito documentário para o museu 
paleontológico. Aí se fixam, com precisão científica e artística, aquele 
desenho da mão do “homo sapiens”, de Linneu, a rena passante, 
o búfalo investindo, o alce galhudo esquivando-se – todas essas 
reminiscências que do mundo superficial o ser humano levou ao seu 
mundo interno, riscando-o na pedra das furnas para as horas sozinhas 
da sua saudade, talvez...

Fotomontagem: uma Arte? – A desses calendários sim. Porque não 
se trata, aí, de simples habilidade, de ‘puzzle’, de arranjo mais ou 
menos engenhoso. Trata-se, antes e acima de tudo, de uma realizada 
intenção de beleza: beleza no sentir, no pensar e no dizer. E, no caso, 
muito particularmente, de obrigar a gente a acreditar na Arte – sua 
eternizadora origem – cada vez que consultar essa folhinha, isto é, 
todos os dias deste Ano do Senhor de 1962.

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
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Referência Bibliográfica 
BORELLI, Dario Luis. Fred Jordan, o grande precursor da ousadia gráfica no Brasil. 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 15,  n. 41, p. 233-235, jan./apr.  2001.
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142001000100018&lng=en&nrm=iso>.

Periódicos
Estudos Avançados

Seção
Homenagens

Referência
Guilherme de Almeida cita os Calendários Niccolini desenvolvidos para os anos 
1958 (Afrodite), 1959 (Picasso, A Alegria de Viver), 1960 (Quarteto) e 1962 (Pré-história). 
Descreve as criações de Jordan e finaliza levantando a questão: “Fotomontagem: uma 
Arte?”; sua resposta é afirmativa levando em conta os Calendários de Jordan.

Assunto/ Referência
Nesta seção são prestadas nossas primeiras homenagens a dois dedicados colaboradores de 
ESTUDOS AVANÇADOS - Erasmo Garcia Mendes (professor-emérito do Instituto de Biociências da 
USP) e Fred Jordan (designer gráfico) - falecidos no início deste ano. Eles, mesmo em condições 

adversas, continuaram a apoiar nossas atividades até o fim de suas vidas.

Texto publicado na versão digital (Portal Scielo) da edição da revista Estudos Avançados (v.15, n.41, 
jan./abr. 2001), disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142001000100018&lng=pt&nrm=iso>

Descrição
Artigo na íntegra, p. 233-235.

Fred Jordan, o grande precursor da ousadia gráfica no Brasil

Dario Luis Borelli

FRED JORDAN, designer gráfico alemão, naturalizado brasileiro, faleceu aos 73 anos de 
idade na manhã do último dia 26 de fevereiro, no Hospital Sírio Libanês. A seu pedido, o 
corpo foi cremado no cemitério Vila Alpina. Além de numerosos amigos e admiradores, 
deixou viúva a senhora Sônia Jordan e o filho de ambos, André Jordan.

Para ESTUDOS AVANÇADOS a perda de Fred Jordan é irreparável. Foi por suas mãos que 
a revista buscou pouco a pouco consolidar sua identidade visual, seja mediante o layout 
da capa ou a escolha cuidadosa dos tipos em que são compostos os textos selecionados 
para publicação.

ESTUDOS AVANÇADOS sente orgulho de ter recebido a colaboração desprendida 
e voluntária daquele que foi comparado por Olaf Leu — um dos designers mais 
conceituados da Europa — como o instrumentista que chegou a primeiro violino da 
orquestra.

Nas páginas dedicadas à Criação ESTUDOS AVANÇADOS publicou, em sua edição número 
19 (set./dez. 1993), um ensaio bilíngüe de fronteira entre a ciência e a arte de autoria de 
Fred Jordan, acompanhado de um encarte ilustrado sobre os experimentos prismáticos 
de Goethe. O encarte mostra como fazer experimentos com recursos simples, visando a 
facilitar o acesso aos estudos fundamentais de Goethe sobre a cor — a Farbenlehre.

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
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Também, quando ESTUDOS AVANÇADOS cumpriu 10 anos de vida, homenageou Fred Jordan 
nas páginas dedicadas à Criação em seu número 31 (set./dez. 1997), reproduzindo alguns de 
seus admiráveis trabalhos gráficos, além de depoimentos de respeitados profissionais dentro 
de sua área de atuação.

O artista gráfico Tide Heilmeister, por exemplo, declarou a respeito de Fred Jordan: “Quem sou 
eu para dar um depoimento a respeito de um profissional cuja influência venho recebendo há 
quase 40 anos? Fred Jordan é, para mim, o grande precursor da ousadia gráfica no Brasil. Com sua 
batuta de maestro faz das artes gráficas uma beleza harmoniosa de formas que se fazem valer”.

A artista plástica Maria Bonomi pronunciou-se sobre os disputados calendários que Fred 
Jordan e a gráfica paulista Niccolini produziam e distribuíam todos os anos a clientes e 
colecionadores: “Em 1952, quando a gráfica Niccolini garantiu ao jovem Fred Jordan um 
espaço para enriquecer a visualidade do seu brinde padrão (a folhinha/calendário), com o 
intuito de proclamar sua excelência tecnológica, deflagrou uma revolução no mercado de 
publicação e da embalagem”.

O designer Alexandre Wollner destacou a formação profissional de Fred Jordan. “Jordan, 
vindo da Alemanha, tem uma formação autodidata profunda aqui no Brasil, por força de 
sua intenção de evoluir. Hoje influencia o mercado gráfico com o uso da evolução de seus 
trabalhos artísticos e visuais, porém altamente tecnológicos, distanciando-se das influências 
de moda e persistindo em aprofundar-se nesse mistério que chamamos criatividade”.

O geógrafo Aziz Ab’Sáber, com quem Fred Jordan manteve laços profundos de amizade, 
acompanhou de perto o desenvolvimento profissional do artista: “Ele dividia seu tempo entre 
a leitura de obras de grandes intelectuais e filósofos alemães, e projetos gráficos. Procurava 
assim um caminho para alcançar independência cultural e garantir a sua sobrevivência futura”.

Fred Jordan nasceu em Berlim no ano de 1927. Veio com os pais para o Brasil em 1936, com 
nove anos de idade. Desde 1950 atuou como designer gráfico de empresas e a partir de 1980 
tornou-se um profissional autônomo.

Durante toda a década de 60 foi diretor de arte e, nos anos 70, diretor técnico da Indústria 
Gráfica L. Niccolini. Projetou e produziu em 1958 a exposição Os primeiros 30 mil anos para 
a Menninger Foundation, Kansas. Deu workshops no Cenafor, em São Paulo; na School 
of Design, Londres e na UCLA, Los Angeles. Fez, entre outras, as seguintes exposições 
individuais: Masp, 1978; Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1984; Staatliches Museum 
für Angewandte Kunst, Munique, 1986. Possui, entre outros, trabalhos nas coleções do 
Museum of Modern Art, Nova Yorque e Die Neue Sammlung, Munique. Preparou números 
especiais dedicados ao design publicitário e gráfico no Brasil para as revistas Idea, Tokio, 1959, 
e Novum Gebrauchsgraphik, Munique, 1982. Tem trabalhos publicados em Graphis, Novum, 
Modern Publicity, Idea e História geral da arte no Brasil (coordenado por Walter Zanini), entre 
outros. Criou o layout da série, hoje interrompida, SBPC Documenta, e o logotipo da Abigraf 
(Associação Brasileira de Indústrias Gráficas).

A alegria de conviver e aprender com Fred Jordan não se encerra com a sua morte. O 
seu legado permanece vivo entre nós e nas páginas de nossa revista.

Dario Luis Borelli é editor assistente de ESTUDOS AVANÇADOS, mestre em Jornalismo 
e Editoração pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professor de Produção 
Editorial da Universidade Anhembi Morumbi.

Fonte: Estudos Avançados 15 (41), 2001.
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HOMENAGEM A E RASMO GARCIA  MENDES  E A FRED JORDAN

ESTUDOS AVANÇADOS 15 (41), 2001 233

O professor Erasmo foi um acadêmico na verdadeira acepção da palavra.
Defensor ferrenho do respeito à divergência de opiniões, combateu com veemência
a violência representada pela imposição de idéias; e fez isso mesmo durante os
períodos mais obscurantistas da história de nossa academia. “Nossa espécie”, disse
ele em certa ocasião, “evoluiu para permanecer em pé”. E fiel a essa assertiva
nunca se omitiu, tergiversou ou se encolheu.

Seu exemplo, em todos os setores, é, e será sempre, uma inspiração para
todos nós.

Gilberto Fernando Xavier, José Eduardo Bicudo e Marilene Camponez Bianconcini são
professores do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP, e tiveram
o privilégio de conviver com o professor Erasmo Garcia Mendes na academia e fora dela,
por mais de 20 anos, .

Fred Jordan, o grande precursor
da ousadia gráfica no Brasil

RED JORDAN, designer gráfico alemão, naturalizado brasileiro, faleceu aos
73 anos de idade na manhã do último dia 26 de fevereiro, no Hospital Sírio
Libanês. A seu pedido, o corpo foi cremado no cemitério Vila Alpina. Além

de numerosos amigos e admiradores, deixou viúva a senhora Sônia Jordan e o filho
de ambos, André Jordan.

Para ESTUDOS AVANÇADOS a perda de Fred Jordan é irreparável. Foi por suas
mãos que a revista buscou pouco a pouco consolidar sua identidade visual, seja
mediante o layout da capa ou a escolha cuidadosa dos tipos em que são compostos
os textos selecionados para publicação.

ESTUDOS AVANÇADOS sente orgulho de ter recebido a colaboração desprendida
e voluntária daquele que foi comparado por Olaf Leu – um dos designer mais con-
ceituados da Europa – como o instrumentista que chegou a primeiro violino da
orquestra.

F
DARIO LUIS BORELLI

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
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Referência Bibliográfica
BOSI, Alfredo. Editorial. Estudos Avançados,  São 
Paulo,  v. 8,  n. 22, p. 5-9, set./dec.  1994. 
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141994000300001&lng=en&nrm=iso>.

Periódico
Estudos Avançados

Seção
Editorial

Assunto/ Referência
Edição comemorativa dos 60 anos de USP – Universidade de São Paulo.

Descrição 
Fred Jordan é citado como designer responsável pela capa (desta edição) e projeto 
gráfico da publicação.

[...] O capítulo dos agradecimentos é bem nutrido. O Editor contou com o pleno apoio da 
direção do IEA, na pessoa do professor Umberto Guiseppe Cordani. A articulação do trabalho 
muito deve à solicitude da Mesa Editorial. Condição sine qua non da realização da revista inteira 
foi o empenho diário do Editor-Executivo, Marco Antônio Coelho, também responsável pelas 
entrevistas e pelos depoimentos. Na feitura material da obra, merecem louvor a dedicação 
e a competência do Assistente Editorial, Dario Luis Borelli. A fisionomia gráfica do texto e da 
capa é mérito exclusivo do artista Fred Jordan que há anos nos honra com a sua colaboração. 
A iconografia, copiosa e significativa, deve-se ao zelo de Miriam Lifchitz Moreira Leite, que tem 
pronto um excelente memorial fotográfico da Faculdade de Filosofia. 

[...]

Alfredo Bosi 
Instituto de Estudos Avançados 

setembro de 1994” (p.8)
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Referência Bibliográfica
BOSI, Ecléa. Fred Jordan e o arco-íris: souvenir. Jornal d’aqui, Granja Viana, Ano XXII, n.314, 
2ª quinzena mar. 2001, seção Local.

Referência
Comenta sobre os experimentos prismáticos de Goethe.

Descrição
Trechos do artigo publicado:

Antes de conhecê-lo, desde menina, já amava sua arte.

Na infância, ganhei de meu irmão uma folhinha de parede [Calendário de 1960, Quarteto]. Nela, um 
quarteto composto por Beethoven, Freud, Carlitos e Einstein, tocava violino e violoncelo em meio à 
poeira dos astros. Como se não bastasse, a figura era ancorada por pedrinhas que faziam nossa delícia e 

lembravam o fundo dos rios.

[...]

A folhinha era um brinde da Gráfica Nicolini [Niccolini]. Seu autor: Fred Jordan. Quem seria ele?

[...] descobri ser ele um vizinho aqui da Granja. Na curva da São Luis o passante encontrará uma 
casa de onde escapam sons de Mozart, Bach, Beethoven. Logo intuirá que é morada de um artista e 
também de uma pessoa generosa. Ampla faixa de grama serve de calçada sob acolhedoras árvores de 
um bosque.

Todo ano alguns ditosos vizinhos recebem as mágicas folhinhas que são obras primas de artes gráficas 
(mas cuidado!) que os garotos roubam da parede para brincar.

Fred Jordan, que dividiu seu tempo entre Nova Iorque e São Paulo e que dizem ser o maior gráfico do 
mundo, encontrou tempo para ser um lutador admirável  em defesa de nossa região.

[...]

Em 1993 fomos aplaudi-lo no Museu de Arte Contemporânea onde expôs para os cientistas da USP 
sua teoria sobre as cores.

Ele nos ensinava que é a interação da luz com a matéria que produz a cor. A atmosfera é um grande 
prisma. Lembrando Goethe, Fred dizia que não é a luz que produz a cor, 

mas sim o encontro entre luz e treva. E citando Goethe: “Cores 
são atos e sofrimentos da luz” (Taten und Leiden des Lichtes).

Terminada a conferência, ele recomendou aos ouvintes 
que procurassem um prisma de imediato e que fizessem a 
experiência, ou melhor, que realizassem o encontro com as fitas 
luminosas do arco-íris.

Outra manhã, fui caminhar na sua bela rua de terra e passei pela 
casa e pelo bosque onde escutei a flauta doce de Sonia Jordan.

Algo extraordinário estava acontecendo: a paisagem móvel se 
transformava, quadrados de cor dançavam no leito da rua, ramos 
de Klee as balançavam nos muros e tudo era humor e poesia.

Espiei pelo portão: um homem passeava e quando erguia os 
braços vi que o sol atravessava as mãos de Fred Jordan e que 
estas eram as causadoras da refração da luz que se dispersava 
nas sete cores do espetro. 
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Referência Bibliográfica
CALENDÁRIOS: Instrumentos de marketing para o setor gráfico. Revista Abrigraf, 
ano XXIII, n.179, p.118-120, nov./dez. 1998. Seção 
Promocional.

Referência
Calendário como materiais promocionais das gráficas.

Descrição
Apresenta algumas das gráficas brasileiras que 
desenvolvem calendários especiais, que se tornaram 
famosos no mercado nacional e internacional. Dentre 
as empresas citadas, a matéria destaca os calendários 
da Burti, Abrafoto/Takano, Relevo Araújo e a L. Niccolini 
Indústria Gráfica Ltda., como uma das empresas “que há 
mais tempo apostam em calendários”, citando comentários 
de Jordan:

Segundo ele, no projeto de um calendário, sempre a primeira 
proposta considerada é a de que deve ser um documento 
da competência da Niccolini. O motivo escolhido para 99 é a 
profundeza do cosmos. “O calendário tem de transmitir algo 
a quem o observa, por meio de uma imagem que sobreviva aos 12 meses nos quais será 
utilizado”, afirma o designer. Optou-se, então, pela representação de uma nebulosa molecular 
abrigando estrelas em formação, foto feita por satélite com telescópio infravermelho. “ 
No decorrer do projeto senti que no meio do cosmos faltava o homem e decidi fazer uma 
montagem com o quadro de Van Gogh, a Noite Estrelada, incorporando os dois universos.”

Calendários Niccolini publicados:

Noite estrelada, 1999.
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Referência Bibliográfica 
EID, Denise. Fred Jordan: quando a ciência encontra a arte. Revista Abrigraf, ano XXVI, 
n.194, p.128-129, mai./jun. 2001. Seção Memória.

Referência
Matéria sobre o autor, em ocasião de sua morte.

Descrição
Apresenta a trajetória de Jordan e trechos do artigo de Dário Luis Borelli publicado na 
revista Estudos Avançados e do especial Homenagem... design e tal (depoimentos de 
Tide Hellmeister; Maria Bonomi, Alexandre Wollner), os Experimentos prismáticos de 
Goethe.

Texto de abertura da matéria: 
Sempre inovador, com seu domínio das artes gráficas e da tecnologia e ciência das cores, Fred Jordan, 
recentemente falecido, foi um precursor do moderno design gráfico brasileiro.

Trabalhos publicados:

Coreografia, ilustração da 6ª folha do Calendário Niccolini 1998, Memória e 
Expectativa.

Eclipse Azul da série Corpos Platônicos, peça do Projeto Cor, desenvolvido para 
os calendários Niccolini.

Detalhe do Calendário Niccolini Picasso, A Alegria de Viver, 1959.

Calendário Niccolini O Cavalo Azul, 1999.

Logotipo da Abrigraf, criado em 1965.

04 imagens da Faixa de Möbius, que fazem parte do Projeto Cor desenvolvido 
para os calendários Niccolini.

Sobre o logotipo da Abigraf:

Jordan declara na reportagem da Revista Abigraf (setembro de 1995): “Ainda ouço o 
Theobaldo De Nigris, ao telefone – ‘Jordan, me faz um favor, me faz aí uma marca para 
a Abigraf, tá?’ – Depois de algumas tentativas surgiu um design singelo e forte, que se 
faz em três segundos. Por isso sobrevive ao tempo.”
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Referência Bibliográfica
FERNANDES, Millôr. Pausa para a eco-poesia. 
Jornal do Brasil, 21 abr. 1990. 1º Caderno Seção 
Millôr, p. 9.

Referência
Descreve de maneira breve Fred Jordan, o 
criador dos Calendários Niccolini, e apresenta 
aos leitores uma carta enviada por Jordan sobre 
o “caso” do salmão-de-mar-aberto, descrito por 
Theodor Schwenk na obra Das sensible chaos.

Descrição
Artigo na íntegra, que parcialmente será 
publicado por Millôr em publicações online, 
em razão da morte de Fred Jordan:

Todo ano recebo o Calendário Niccolini, da indústria gráfica do mesmo nome (São Pauçlo). O criador 
do Calendário – uma obra gráfica excepcional, com propostas visuais que absorvem e alquimizam o 
que se criou de melhor neste campo – é um mítico (?), obcecado (?), incontestável (?), chamado Fred 
Jordan. Uma tarde, em sua casa em Cotia, fez-me demonstrações fascinantes do uso do prisma, segundo 
concepções goethianas, e algumas vezes insistiu pra que eu comprasse um prisma, sem o qual, penso 
que ele pensa, a vida não é possível. As cartas de Jordan vinham sempre em papel especialíssimo, sempre 
escritas a mão (como fazem as pessoas elegantes), num cursivo de babar na gravata. Remexendo coisas 
imexíveis, encontrei esta carta de Jordan, que passo aos leitores:

Você já pensou na relação que pode existir entre peixe, maré, Sol e Lua? Pois há um caso 
fantasticamente verdadeiro que ilustra muito bem o significado de estar-em-relação. É o caso do 
salmão-de-mar-aberto: 
Todo ano, no mês de maio, ele vem para a costa da 
Califórnia e por ali fica, esperando pelo momento 
em que a maré cheia atinge o ponto culminante. 
No terceiro dia após a Lua cheia, o plenilúnio, 
deixa-se levar à praia, precisamente na última onda, 
a mais alta da maré. 
A fêmea então põe ovos na areia molhada 
para que os machos imediatamente os fecundem. 
Logo mais chega a próxima onda, a primeira da
maré vazante, que os leva de volta ao mar. 
Esta já não atinge a mesma altura da praia,
onde ficaram os ovos. 
Somente após catorze dias, que lá vem de novo 
a última onda da maré cheia... Alcança os ovos, 
recolhendo ao mar os filhotes que acabaram de nascer, há poucos minutos. 
Ano seguinte, no mês de maio, no terceiro dia 
após a Lua cheia, repete-se o fenômeno: 
os peixes voltam às mesmas praias 
para cumprir o mesmo rito 
de procriação. 
Também será o mesmo aquele instante 
em que Salmão, Terra, Sol e Lua estarão numa certa relação. 
Melhor diria, na relação certa. 

Nosso projeto quer entender como as cores se relacionam.  E daí, quem sabe, entender melhor 
como se relacionam as pessoas. Consigo mesmas, por exemplo.

Fred Jordan

* Theodor Schwenk relata esse caso em seu livro ‘Das sensible Chaos’
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Referência Bibliográfica 
FERNANDES, Millôr. Salmão, Terra, Sol e Lua. Portal Uol, Millôr Online, seção Textos. s/d 
[provável 11 nov. 2001]

Disponível em
<http://www2.uol.com.br/millor/aberto/textos/001/013.htm>. Acesso em 10 Dec. 2009.

FERNANDES, Millôr. Salmão, Terra, Sol e Lua. Jornal do Brasil JB Online, seção 
Colunistas/Millôr. Publicado em 11 Nov. 2001.

Disponível em
<http://www.jb.com.br/jb/papel/colunas/millor/2001/11/10/jorcolmil20011110001.
html>. Acesso em 10 Dec. 2009.

Referência
O autor escreve em razão da morte de Fred Jordan.

Descrição
Artigo na íntegra publicado nas duas publicações online:

Leio, tardiamente, que Fred Jordan morreu. Todo fim de ano ele me 
mandava o esplêndido calendário Niccolini, da indústria paulista do 
mesmo nome. O criador do calendário, com propostas visuais absorvendo 
e alquimizando o que se criou de melhor no campo do design muderno, 
era um místico, obcecado, incontentável (?), chamado Fred Jordan. Fred 
Jordan, um grande amigo que a gente viu tão pouco. Sempre parece 
assim.

Certa manhã, em sua casa em Cotia, São Paulo, fez-me demonstrações 
fascinantes do uso do prisma, segundo concepções goethianas. E várias 
vezes, depois, insistiu pra que eu comprasse um prisma, sem o qual, 
penso que ele pensava, a vida não era possível. Não comprei. Pra mim a 
única coisa imprescindível na vida ainda é a existência. Cujo significado 
expliquei a vocês esta semana. E que ele, leiam abaixo, me mostrava de 
outra maneira. 

As cartas de Jordan vinham sempre em papel especialíssimo, sempre 
escritas à mão (como continuam escrevendo as pessoas elegantes e 
educadas), num cursivo de babar na gravata. Remexendo aqui e ali, o 
coração triste, encontrei esta carta de Jordan:

‘Você já pensou na relação que pode existir entre Peixe, Maré, Sol e Lua? 
Pois há um caso fantasticamente verdadeiro que ilustra muito bem o 
significado de estar-em-relação. É o caso do salmão-de-mar-aberto. 
Theodor Schwenk relata isso em seu livro Das sensible Chaos: 

Todo ano, no mês de maio, o salmão 
vem para a costa da Califórnia, 
e por ali fica, esperando o momento 
em que a maré alta atinge o ponto culminante. 
No terceiro dia após a Lua Cheia, o plenilúnio, 
deixa-se levar à praia, precisamente na última onda, 
a mais alta da maré. 
A fêmea então põe ovos na areia molhada 
e os machos imediatamente os fecundam. 
Logo chega a próxima onda, 
a primeira da maré vazante, 
que leva os salmões de volta ao mar. 
Esta onda já não atinge a mesma altura da praia 
onde ficaram os ovos. 
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Somente após catorze dias, lá vem de novo 
a última onda da maré cheia. Alcança os ovos, 
recolhendo ao mar os filhotes que acabaram de nascer. 
Ano seguinte, no mês de maio, no terceiro dia 
após a lua cheia, repete-se o fenômeno: 
os peixes voltam às mesmas praias 
para cumprir o mesmo rito 
de procriação. 
Será também o mesmo instante 
em que Salmão, Terra, Sol e Lua 
estarão em certa relação. 
Melhor dizendo - em relação certa. 
Meu projeto quer entender como as cores se relacionam. 
E daí, quem sabe, entender melhor como se relacionam as pessoas.’”
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Referência Bibliográfica
FRED Jordan. Idea Magazine – International Advertising Art, Tokyo, n. 
31, p. 66-72, out. 1958.

Registro com imagem da capa e sumário da edição disponível em: 
<http://www.idea-mag.com/en/publication/031.php>, acesso em 28 
ago. 2010.

Referência
Apresenta mini currículo de Jordan e vários trabalhos desenvolvidos para indústria 
farmacêutica e para a gráfica L. Niccolini.

Descrição
Trabalhos publicados:

04 imagens do folheto Pentabiótico veterinário, desenvolvido para a Indústria 
Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 66-67)

Ilustração principal do Calendário 1955, Zodíaco, desenvolvido em 1954, São Paulo, 
L.Niccolini. (p. 66)

Ilustração principal do Calendário 1956, Romeu e Julieta, desenvolvido em 1955, São 
Paulo, L. Niccolini. (p. 66)

Ilustração ?? dos pássaros. Original da família. Sem título, s.d. (p. 66)

Capa do folheto Pentabiótico veterinário desenvolvido para a Indústria Farmacêutica 
Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 68)

Capa do folheto Biscoitos Sem Sal Duchen - 19 biscoitos para dieta, desenvolvido 
para a Companhia Paulista de Alimentação, São Paulo, L. Niccolini. (p. 68)

Capa do folheto Ethobral desenvolvido para a Indústria Farmacêutica Fontoura – 
Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 68)

Capa do folheto Memento Pediátrico desenvolvido para a Laborterápica - Bristol S.A., 
São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 68)

Capa do folheto Pentabiótico uso pediátrico e adulto, desenvolvido para a Indústria 
Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 69)

Capa do folheto Vasylox, desenvolvido para a Burroughs Wellcome do Brasil S.A., Rio 
de Janeiro, impresso na L. Niccolini, São Paulo. (p. 69)

Capa do folheto Bristaciclina com sulfas, desenvolvido para a Bristol-Labor S.A., São 
Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 70)

Capa do folheto Rauvolgin, desenvolvido para a Laborterápica Indústria Química e 
Farmacêutica S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 70)

Capa do folheto Fontobromo, desenvolvido para a Indústria Farmacêutica Fontoura 
– Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 70)

Capa do folheto MEA CVLPA, parte integrante do Calendário 1957, Hamlet, 
desenvolvido em 1956. Impresso pela L. Niccolini, São Paulo, 1956. (p. 71)

03 imagens dos folhetos Equanil, desenvolvidos para a Indústria Farmacêutica 
Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (p. 71-72)
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Referência Bibliográfica
FRED Jordan. Revista Projeto Design, São Paulo, n. 214, 
p. 88-93, nov. 1997.

Referência
Resumo sobre a carreira de Jordan, expondo sua 
opinião, a originalidade de seu trabalho e sua 
“flexibilidade em incorporar o novo”. (p.93)

Descrição
Chamada:

Fred Jordan

Aos 70 anos, um designer gráfico autodidata, minucioso e 
perfeccionista ainda estuda, pesquisa e valoriza a liberdade 

de expressão.

Abre:

Ema mais de 50 anos de trabalho, o alemão Fred Jordan 
acumulou inigualável conhecimentos técnico. Minucioso 
e perfeccionista, como designer gráfico ele construiu 
uma carreira notável, em que a experiência prática foi 
reforçada por pesquisas sobre experimentos prismáticos 
e legibilidade. Jordan nunca frequentou uma escola de 
design. “Perdi certo tempo por não ter tido uma formação 
profissional”, avalia, aos 70 anos. Mas reconhece que a 
formação autodidata lhe garantiu um conhecimento técnico 
que poucos designers têm no Brasil. Se tivesse cursado uma 
escola de design, imagina, pouca coisa mudaria em sua vida; 
“Teria sido diferente, mas não necessariamente melhor”.
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Trabalhos publicados:
Cartaz de Marlene Dietrich para o Instituto Goethe, São 
Paulo, anos 1980. 
Embalagens para os produtos carbono e estêncil 
fabricados pela Kastro nos anos 1950.
Embalagens para a empresa Carbex, anos 1950.
Embalagens promocionais (cartuchos) para a gráfica 
Niccolini, anos 1960.
Capa da revista japonesa Idea, 1959.
Calendário Niccolini: Hamlet, 1957.
Calendário Niccolini: Afrodite, 1958; Picasso, A alegria de 
viver; 1959, Quarteto, 1960.
Calendário Niccolini: Pré-história, 1962.
Calendário Niccolini: Mãos, 1973.
Calendário Niccolini: Nebulosas, 1977.
Calendário Niccolini: Cor 4 – Amarelos e Laranjas, 1988.
Calendário Niccolini: Cor 5 – Os Verdes, 1989.
Calendário Niccolini: Cor 7 – Magentas e Vermelhos, 
1991.
Calendário Niccolini: A malha dos eventos, 1996.
Calendário Niccolini: Memória e expectativa, 1998 – 
duas imagens.
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Referência Bibliográfica
FRED JORDAN: O maestro das cores. 
Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, p.84-
88, set./out. 1995.

Referência
Matéria sobre sua trajetória e seus 
estudos com depoimentos de Jordan.

Descrição
Texto de abertura da matéria:

Seu sonho era ser o regente titular da 
Filarmônica de Berlim. Porém, a vida conduziu 
Fred Jordan por caminhos bem diferentes, 
transformando-o num regente das cores, num 

estudioso do tema. (p.85)
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Calendários Niccolini publicados:

4º Cenário Azul, um dos Complementos do Calendário Niccolini de 1987, intitulado Cor 3: 
Os Azuis, projeto desenvolvido em 1986. (p.84)

Pôster para curso de Alemão, 1990.

Legenda da imagem, por Jordan:

Poster para cursos de Alemão do Instituto Goethe. Este é o primeiro de uma série. Contém o pronome 
Ich, Eu. Os outros deverão conter Du e Wir, Você e Nós. A idéia é expor, primeiro e Eu sozinho. Após 
algum tempo colocar o Você ao lado e, finalmente, deixar os três interagirem. O losango que forma 
o pingo no I pretende visualizar o conceito de ruptura. Em alemão, essa palavra, Ursprung, contém o 

sentido de racha primordial, incluindo a conotação cosmogônica. (p.85)

Pôster para o evento Rio ’92, Agora é ela que está em jogo.

Calendário Niccolini 1992, Cor 8: Möbius prismática, dedicado a Carl Sagan. Texto da 
legenda, por Jordan:

A ilustração relaciona três elementos: foto prismática de uma Faixa de Moebius, foto prismática do 
olho de Picasso e diagrama do código genético ADN. Através de um prisma fixado diante da lente, 
fotografamos uma faixa branca contra o fundo infinito, escuro. Pretendi chamar atenção para um 
fato fascinante: a substância do ADN não teria força replicadora se não tivesse a forma espiralada 
característica de Faixa de Moebius. (p.86)

2º Cenário Amarelo, um dos Complementos do Calendário Niccolini de 1988, intitulado Cor 
4: Amarelos e Laranjas, projeto desenvolvido em 1987. Legenda escrita pelo autor:

No olho do Cenário Amarelo observa-se o desenvolvimento das cores atmosféricas (prismáticas). No 
sentido horário: descendo a partir do claro-incolor do meio-dia e subindo a partir do escuro-incolor 
da meia-noite. Em várias peças, o fundo foi impresso em íris-offset: não há retícula. A fusão das cores 
se dá nos rolos da máquina impressora. (p.86)

Ilustração principal do Calendário Niccolini 1987, Cor 3: Os Azuis, projeto desenvolvido em 
1986.

Calendário Niccolini 1968, Solidário/Solitário.

5º Cenário Azul, um dos Complementos do Calendário Niccolini de 1987, intitulado Cor 3: 
Os Azuis.

Logotipo Abigraf, 1965.

Imagem do Quarteto, utilizada no calendário de 1960.

Calendário Niccolini 1960, Quarteto.
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Referência Bibliográfica
IDEA Magazine – International Advertising Art, Tokyo, n. 37, out. 1959. Capa; p.2; p. 12-15.

Registro com imagem da capa, sumário e mini currículo de Fred Jordan disponível em: 
<http://www.idea-mag.com/en/publication/037.php>, acesso em 28 ago. 2010.

Referência
Publica matéria intitulada Brazillian Graphic Art, sobre artes gráficas no Brasil, 
apresentando sete designers brasileiros. A capa da edição é de Fred Jordan.

Descrição
Capa publica uma adaptação da ilustração do papagaio e galo, originalmente 
desenvolvida para o folheto do produto Neo Vigon, estimulante do apetite, para 
Indústria Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo.

A capa desta edição é também publicada na edição comemorativa de 10 anos da 
IDEA Magazine – International Advertising Art, Tokyo, n. 60 , ago. 1963. Edição 
comemorativa The 10th Commemoration Special Issue.

Registro da edição com menção da autoria da capa da Idea n.37 disponível em: 
<http://www.idea-mag.com/en/publication/060.php>, acesso em 28 ago. 2010.

Publicados os trabalhos:

06 imagens de 03 folhetos (capas e lâminas interna aberta) do leite em pó SMA, 
uso pediátrico, desenvolvido para Indústria Farmacêutica Fontoura – Wyeth S.A., 
São Paulo, impresso na L. Niccolini. (pp. 12-13)

07 imagens de 03 folhetos (capas e lâminas interna aberta) do produto Adjuvex 
para dietas de emagrecimento, desenvolvido para Indústria Farmacêutica 
Fontoura – Wyeth S.A., São Paulo, impresso na L. Niccolini. (pp. 14-15)
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Referência Bibliográfica
LEU, Olaf. Der Gestalter Fred Jordan / The Designer Fred Jordan /Le designer Fred 
Jordan. Novum gebrauchsgraphik, Alemanha,  ano 54, jun. 1983, p. 26 - 33.

Dados da publicação
Edição trilíngue: alemão, inglês e francês.

Assunto / Referência
Matéria de Olaf Leu apresenta Fred Jordan e a relevância de seu trabalho desenvolvido, 
notadamente, para a L’Niccolini Indústria Gráfica nas décadas 1960, 70 e início de 1980.

Descricão
Dupla - páginas 26 e 27.
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Dupla - página 30 e 31. Trabalhos publicados desenvolvidos por 
Fred Jordan:

Material promocional de Fred Jordan:

Desyn Jordan Comunicação Visual, S. Paulo, Brasil, montado 
nas faces de embalagens cartuchos.

Dupla - página 28 e 29. Trabalhos publicados desenvolvidos por Fred Jordan:

Cinco embalagens promocionais da Niccolini impressas em diferentes suportes e 
técnicas de impressão:

Impressão monocromática sobre papel alumínio fosco 

e brilhante empastado em cartão.

Impressão em 3 cores com relevo seco.

Impressão sobre cartão extra-white com relevo seco.
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Dupla - página 32 e 33. Trabalhos publicados desenvolvidos por Fred Jordan:

Calendários desenvolvidos para L’Niccolini Indústria Gráfica:

Sequencia: ilustrações de duas (meses janeiro e julho) das 7 folhas

do Calendário Bach, de 1974. 

Calendário de 1973 intitulado Mãos. A ilustração apresenta a 

Arca de Noé e uma pomba em relevo seco, para leitura tátil.

Calendário de 1972 intitulado Aquário. 

Calendário 1961 intitulado Faixa de Möbius.

A faixa de Möbius é frequentemente utilizada nos trabalhos de Fred Jordan, com o 
propósito de apresentar o conceito essencial da relação tempo/espaço, que é “não-
orientável” e que se expande.  A faixa representa o continuum do espaço - superfície 
contínua, na qual não é possível distinguir os lados (partes interna ou externa da 
tira). A identificação dos dois lados     a um só tempo representam a continuidade e 
se transformam em um terceiro elemento contínuo (relação tempo/espaço).
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Referência Bibliográfica
MACHADO, Lourival Gomes. O caso de uma folhinha. O Estado de S. Paulo, 07 fev. 1959, 
p.6. Caderno Suplemento Literário, Seção Arte.

Referência
O crítico inicia o artigo revelando sua percepção sobre o desenvolvimento tecnológico dos 
processos de impressão e reprodução no Brasil analisando calendários. Traz à memória as 
folhinhas com folhas separadas para cada dia, “nos quais ainda permanecia um pouco do 
lírico sentimento do vôo das horas, do desfolhar do tempo”, censurando a resolução gráfica 
dos austeros calendários que dividiam os meses em doze folhas sem ilustrações. Menciona, 
também, a qualidade gráfica, a frieza e o rigor dos calendários com reproduções de obras 
de arte. Os comentários servem de introdução à crítica sobre o Calendário Niccolini 1959, 
Picasso, A Alegria de Viver de Fred Jordan, desenvolvido em 1958.

Descrição
Trechos do artigo:

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan

[...] Não se trata, digamos logo, duma folhinha propriamente dita. Nada 
parecido com o antigo bloquinho atarracado das páginas diárias. Apenas a 
magra coleção de uma dúzia de largas e simples folhas mensais, impressas 
clara e eficientemente sobre azul pacificador, com uma única e miúda 
nota decorativa oferecida pela corujinha estampada em branco e preto. 
Mas nessa corujinha estará, talvez, a chave do mistério, pois representa 
o traço de ligação com o fundo a que se prende o bloco do calendário – 
uma faixa de papel forte com mais de metro e vinte de altura, caindo do 
muro como um “scroll” oriental. Nessa superfície farta, um de nossos bons 
artistas publicitários, Fred Jordan, soltou sua imaginação para espalhar 
formas. Mas, com muita inteligência, não recorreu à simples reprodução de 
formas alheias, nem tentou impor somente formas criadas por suas mãos. 
Conseguiu, por isso, algo não só diferente, mas de fato, interessante.

[...] recorrendo a todos os elementos da alegoria, não chega jamais à 
proporção discursiva, confiante em que o sentimento tomado ao espanhol 
fabuloso e sublinhado pelo espírito de sua “montagem” haveria de mostrar-
se contagiante. Como se mostra. E é um refrescante banho de otimismo, 
feito menos de esperança do que de confiança no próprio humor para 
enfrentar o que não se espera.

[...] que ainda pode o homem atingir a alegria de viver se souber conversar, 
bem no fundo de si mesmo, um pouco da idade de ouro que nos enche a 
alma ao nascer.

[...] compôs uma nova “Alegria de Viver”, com três grupos semi-heróicos e 
bem-humorados, que se alçam nas nuvens frouxas dum fundo de risonha 
inspiração “tachista”. Sobre uma pedra, no grupo que fica embaixo, um 
centauro sopra sua flauta, cercado pela silhueta de um centauro-menino, 
de uma mênade, de muitas pombas que alçam vôo, por entre desinibidas 
inscrições que em todas as línguas dizem “alegria de viver”, para invadir 
o papel, levando os olhos aos outros dois grupos. O do alto, faz um 
duplo contraste com a lanterna de Guernica e um combate de centauros 
indisfarçavelmente dominados pelo fauno que, também ele, toca música. 
Mas o grupo principal, que está a meia altura, põe em triunfo o próprio 
Picasso que, com um corpo tomado a Fídias e carregando ao ombro uma 
mulher ânfora da série de Valoris, cavalga a famosa “Cabra Prenhe” de 1950, 
estático e gargalhante em meio aos saltos nervosos dos cabritinhos que ele 
mesmo pintou.
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Referência Bibliográfica
MARTINS, Luiz. 1º de abril. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1º abr. 1959. Coluna 
Sociedade.

Referência
Faz referência aos Calendários da gráfica Niccolini e lembra o artigo de Lourival Gomes 
Machado (1º abril, 1959). Com o propósito de comemorar o 1º de abril e comunicar 
aos leitores que entraria em férias naquele mês, o crítico cita o Calendário Niccolini 
1959, Picasso, A Alegria de Viver de Fred Jordan, desenvolvido em 1958 e rememora o 
sucesso que os brindes da Niccolini faziam naquela oportunidade.

Descrição
Trechos do artigo:

Na minha bela folhinha com “motivos” de Picasso montados por Fred Jordan, que 
mereceu importante artigo de Lourival Gomes Machado no suplemento literário 
deste jornal, verifico que amanhã (hoje para o leitor) é 1º de abril, dia de enganar os 
tolos.

Há anos, eu venho tendo a satisfação e estética de marcar o tempo em belas 
folhinhas, gentileza de L. Niccolini S. A. [...]. Lembro-me de uma já remota e 
agradabilíssima tarde de domingo em que me apareceu em casa – grata surpresa 
– o crítico Antonio Candido, acompanhando Wilson Martins [...]. Antonio Candido 
olhou os meus quadros, admirou-os, 
comentou um ou outro que mais lhe 
agradou – mas o que o deixou mesmo 
embasbacado foi a minha folhinha:

- Puxa, rapaz! Que bonita folhinha que 

você tem! [...]

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
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Referência Bibliográfica
PRÊMIO Fernando Pini: A Excelência Gráfica do Brasil. Revista Abrigraf, ano XXI, n.160, 
p.40-60., set./out. 1995.

Referência
Apresenta resultado da 5ª edição do Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica de 1995.

Descrição
Niccolini é agraciada com dois prêmios para o calendário 1995,  Borboleta Complementar 
ou Borboleta prismática, - Prêmio de Excelência Gráfica na categoria Melhor Design / 
Criatividade Artística (p.60); Menção Honrosa na categoria Calendário de Parede (p.56).

Calendários Niccolini publicados:

Borboleta Complementar ou Borboleta prismática, 1995, desenvolvido em 1994.
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Referência Bibliográfica
WARUM KALENDER? Der Polygraph, Frankfurt, Alemanha, n.6, p.167-186, 8 
jahrgang/20 März 1955. Caderno especial - L/G9 - L/G16.

Referência
Matéria sobre calendários com caderno especial em cores Kalenderschau 1955 (L/
G9 - L/G16).

Descrição
Calendário Niccolini publicado (p. L/G 12 imagem 17):

Zodíaco, calendário para 1955, desenvolvido em 1954.

Artigos em periódicos sobre Fred Jordan
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Publicações em anuários

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter; ROSNER, Charles (Ed.). ‘55/56 Graphis Annual: International Yearbook of Advertising 
Art. Zurich: Amstutz & Herdeg, Graphis Press, n.94, 1956. Seção calendários. p. 202-203.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Imagem 717 – Ilustração principal (pb) para Calendário Niccolini 1995, Zodíaco, desenvolvido em 1954. 
(p.203)

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter; ROSNER, Charles (Ed.). ‘56/57 Graphis Annual: International Yearbook of Advertising 
Art. Zurich: Amstutz & Herdeg, Graphis Press, n.95, 1957. Seção prospectos. p. 134-135.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Imagem 436 (pb) – Folheto para Laborterápica Indústria Química e Farmacêutica S.A., São Paulo, s.d. 
(p.135)

Imagem 437 (pb) – Folheto Gentinatre - tônico geral para Laborterápica Indústria Química e 
Farmacêutica S.A., São Paulo, s.d. (p.135)

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter; ROSNER, Charles (Ed.). ‘57/58 Graphis Annual: International Yearbook of Advertising 
Art. Zurich: Amstutz & Herdeg, Graphis Press, 1958. Seção calendários. pp. 180-181.

Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter (Ed.). ‘59/60 Graphis Annual: International Yearbook of Advertising Art. Zurich: Amstutz 
& Herdeg, Graphis Press, 1960. Seção posters. p. 42-43.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Imagem 88 (pb) – Cartaz para 4ª Bienal do Museu de Arte Moderna, MAM, São Paulo, SP. (p.42)

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter (Ed.). ‘66/67 Graphis Annual: International Annual of Advertising Graphis. Zurich: Walter 
Herdeg, Graphis Press, 1967. Seção Capas de revista. p.  182-183.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Imagem 636 (pb) – Capa do Boletim da Indústria Gráfica, BIG, São Paulo, São Paulo, ano XIII, n.7, 1962, 
desenvolvido para o Sindicato das Indústrias Gráficas de São Paulo. (p.182)

O original faz parte do acervo da família: Stravinsky, 23 jun. 1962, grafite sobre papel. 
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Referência Bibliográfica
GLUCK, Felix (Ed.). Modern Publicity 1969-70. London, Studio Vista, n.39, [1970]. pp 26-27; p.  76-77; 
p.85.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, francês e alemão.

Imagem 5 (pb) – Cartaz The 20th Century Exhibition, s.d., para a Niccolini S.A. Indústria Gráfica, São Paulo. 
Tamanho 780 x 580 mm. (p.26)

Imagem 7a (pb) – Embalagem para numerador da Carbex, São Paulo, anos 1960. (p.76)

Imagem 7b – Embalagem para papel carbono Carbex 4171, para Carbex, São Paulo, anos 1960.

Imagem 5 (em cores) – Embalagem para fita de datilografia, para Carbex, anos 1960. (p.85)

Referência Bibliográfica
GLUCK, Felix (Ed.). Modern Publicity 1980. London, Studio Vista, n.49, [1981]. p. 42-43; p. 132.

Dados da publicação
Edição bilíngue – inglês e francês.

Imagem 4 (pb) – Folheto promocional, [1978], para a exposição Fred Jordan: Comunicação Visual, 
MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. (p.43)

Imagem 2 (pb) – Embalagem promocional, s.d., para a Niccolini S.A. Indústria Gráfica, São Paulo. (p.132)

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter (Ed.). Packaging 3: an international survey of package design. Zurich: Walter Herdeg, 
Graphis Press, n.146, [anos 1970]. p. 229.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Publicadas duas imagens (710 e 712) embalagens promocionais da Niccolini. É indicado na legenda 
como embalagens de brinde, para distribuição entre clientes e amigos. (p.229)

Referência Bibliográfica
HERDEG, Walter (Ed.). Packaging 4: an international survey of package design. Zurich: Walter Herdeg, 
Graphis Press, n.174, 1984. p. 182-183.

Dados da publicação
Edição trilíngue – inglês, alemão e francês.

Imagem 624 (pb) – embalagem cartucho para fita de datilografia da Kartro, São Paulo. (p.217)

Imagem 629 (em cores) – jogo com 4 embalagens de disco para a BrunoBlois, São Paulo. (p.218)

Imagem 899 (em cores) – embalagem promocional para Niccolini, São Paulo. (p. 297)
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Cartas de Institutos Para Fred Jordan
De Bauersche Giesserei (Gießerei).*

Frankfurt, 15 fev. 1957. Carta datilografada. Alemão.
Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1957, Hamlet. 
Comenta sobre o bem humorado folheto que acompanha o Calendário, a carta de W

* Fundição Bauer, fundada por Johann Christian Bauer em 1837. Neufville Digital Type Foundry, 
detém os direitos de várias fontes da Bauer.

Do editor da Advertising Review, St. Bride’s Press.

London, 18 fev. 1959. Carta datilografada em papel timbrado da editora. Inglês.
Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso, A alegria de viver.

De J-L Formé-Bècherat, Adido Comercial da Embaixada da França na Bélgica.

Bruxelas, 06 jan. 1960. Carta datilografada em papel timbrado da Ambassade de France 
em Belgique. Inglês.
Agradece os Calendários Niccolini 1958, Afrodite, e 1960, Quarteto. 
Comenta que os dois calendários recebidos completam a série. De acordo com a 
declaração na carta, é certo que receberam calendário anterior – 1959, Picasso, A alegria 
de viver.

De Dr. Albert Schweitzer do Hôpital du Docteur Schweitzer. Carta assinada por Ursula 
Bunch-Kocher.

Lamgaréné, Gabão, 05 jun. 1960. Carta manuscrita. Espanhol.
Agradece o Calendário Niccolini 1960, Quarteto.

De Lucia Moholy – Amstutz & Herdeg Graphis Press.
Zurich, 07 jul. 1960. Carta datilografada.
Agradece a colaboração de Jordan por indicar nomes de profissionais da área na América do Sul, para 
a publicação Who’s Who in Graphic Art da editora, na qual Fred publicou trabalhos – indicados nesta 
pesquisa.

Correspondência
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De Ruth W. Barnett, por Dr. Julius Robert Oppeheimer – The Institute for Advanced Study de Princeton, 
NJ.

Princeton, NJ, 6 mar. 1963. Carta datilografada em papel timbrado da instituição. Inglês.

Para enviar fotografia autografada de Oppenheimer e para agradecer o fato de Jordan ter adicionado 
Ruth no mailing dos Calendários Niccolini. Ruth foi assistente da diretoria do Instituto e trabalhou com Dr. 
Oppenheimer.

Era uma das admiradoras do trabalho de Jordan: “[...] They [os Calendários] are very original and attractive. I 
have five years of them on the walls of one of my rooms in my apartment.”

* Oppenheimer (22 abr. 1904 – 18 fev. 1967): físico americano, um dos fundadores da escola de física teórica 
estadunidense, mais conhecido por sua participação no projeto que desenvolveu as primeiras armas nucleares durante 
a 2ª Guerra Mundial. Também contribuiu para o desenvolvimento das pesquisas sobre física quântica e da teoria da 
relatividade. Foi diretor do The Institute for Advanced Study de Princeton.

De Irmgard Maria Fellner , Cônsul para Assuntos Culturais do Consulado Geral da República Federal 
da Alemanha no Brasil.

São Paulo, 20 jan. 1964. Carta em papel timbrado do Consulado Geral da República Federal da 
Alemanha. 
Agradece os Calendários Niccolini 1998, Memória e expectativa. 

De Dr. Albert Schweitzer do Hôpital du Docteur Schweitzer. Carta assinada por assistente.

Lamgaréné, Gabão, 06 mar. 1965. Carta datilografada. Espanhol.
Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1965, Dionísio.

De John K. Grace, The Design Division – Young & Rubicam, INC.

New York, 10 mar. 1970. Carta datilografada sobre papel timbrado da empresa. Inglês.

Convida, em nome de Steve Frankfurt, presidente da Young & Rubicam,  Jordan para 
participar de exposição de embalagens, lembrando os projetos  desenvolvidos para a Carbex 
(embalagem para fita de datilografia, anos 1960). A indicação foi de Mike Petty, do anuário 
Modern Publicity, London, no qual Fred já havia publicado projetos de embalagens e cartaz 
(documentado neste trabalho).

A ideia da exposição era apresentar as embalagens mais inovadoras produzidas nos últimos 
dois anos, com o propósito, também, de estimular o departamento de criação da agência.
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Cartas de Institutos Para Fred Jordan

De Zanders Feinpapiere AG.
Bergisch Gladbach, 28 mai. 1984. Carta datilografada. Inglês.
Carta sobre o catálogo Der Briefbogen in der Welt - An international letterhead revue, publicada 
por Zanders Feinpapiere GmbH em 1984. Pelo conteúdo da carta, é provável que Fred tenha 
enviado material para esta publicação.

Da ABDI – Associação Brasileira de Desenho Industrial, assinada por Alexandre Wollner, na 
oportunidade preseidente da entidade.

São Paulo, 24 abr. 1974.  Carta-convite datilografada em papel timbrado da ABDI.
Convida Fred Jordan para proferir conferência em 24 de maio de 1974, durante a 
exposição anual da ABDI.
Texto da carta na íntegra:

Ilmo. Sr.
Designer Fred Jordan
Rua Tutoia 978/3º/34
Capital
São Paulo 24 Abril 1974

Prezado designer,
Temos a honra de convidá-lo para proferir uma conferência dia 22 maio de 
1974 às 19,30 horas no auditório da Eucat-expo à Av. Francisco Matarazzo 
612, recinto d exposição anual da ABDI.
Estamos inteiramente à sua disposição para um encontro de informações, em 
dia e hora de sua conveniência.
Atenciosamente
Alexandre Wollner – Presidente.

Exposição documentada neste catálogo.

1974, 6 mai. – 6 jun. São Paulo, eucatexpo – exposição de comunicação visual.

Realizada pela Associação Brasileira de Desenho Industrial – ABDI, à Av. Francisco 
Matarazzo, 612, São Paulo, SP.

A exposição reuniu trabalhos de designers e escritório de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, tais como: Estella Aronis, Itajara Ferreira de Almeida, Calduro/
Martino, David Pond, Alexandre Wollner, Fred Jordan, Adriana Adam, Ana Luiza Escorel, 
Joaquim Redig, Pedro Paulo Delpino, Heládio César Santos Ramos, Marcelo Portela, João 
Delpino, Renato Lúcio de Castro, Maria Elizabete Guatimosim, Willefort Leão de Mello 
Filho, Neide Barreto Dornelas Câmara, João Roberto Costa do Nascimento.

As conferências foram proferidas em maio de 1974 por: Lina Bo Bardi, David Pond, 
Alexandre Wollner, além de Fred Jordan.

Correspondência
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De Kathryne Andrews, departamento de Art & Design da Unicef Greeting Card Operation.

New York, 19 out. 1987. Carta em papel timbrado da instituição datilografado. Inglês.

Acusa recebimento de correspondência e de trabalhos de Jordan. 

Comenta sobre encontro na casa de Jordan no Brasil [1985], oportunidade em que teve 
contato com sua obra.

Acompanha a cópia de Acordo/Declaração para Reprodução de Obra de Arte – Acuerdo sobre 
reproducciones fotográficas da Unicef, identificando 03 ilustrações dos Calendários Niccolini, a 
saber: Amazon River*, Sun Bird** e Orchid***, assim intitulados por Jordan no documento.

* Lenda do Rio Amazonas, calendário 1980, desenvolvido em 1979.
** O tempo e as aves, calendário 1981, desenvolvido em 1980.
*** Homenagem a Drawin, calendário1982, desenvolvido em 1981.

De Dr. Florian Hufnagl, diretor do Die Sammlung - Staatliches Museum für angewandte Kunst.*
München, Alemanha, 31 jan. 1994. Carta datilografada em papel timbrado do Museu. Alemão.
Agradece o envio do estudo de Jordan, Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na 
Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. 

* Museu [Público] de Artes Aplicadas, Munique, Alemanha. Precisamente do departamento responsável pela 
Coleção, pelo acervo da instituição.

De Dr. Florian Hufnagl, diretor do Die Sammlung - Staatliches Museum für angewandte Kunst.*
München, Alemanha, 31 jan. 1994. Carta datilografada em papel timbrado do Museu. Alemão.
Agradece o envio do estudo de Jordan, Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na 
Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. 

* Museu [Público] de Artes Aplicadas, Munique, Alemanha. Precisamente do departamento responsável pela 
Coleção, pelo acervo da instituição.

De Carl Sagan, Cornell University, Center for radiophysics and Space Research.

Ithaca, NY, 21 fev. 1994. Carta em papel timbrado da Cornell University, datilografado. Inglês.

Agradece a doação do trabalho Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na Revista 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. Registra doação para Cornell Library. 

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de Goethe. 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui encarte.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.
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De University of California - UCLA, LA, EUA, assinada por Carol Nishijima, Gifts 
Librarian.

Los Angeles, 19 mar. 1994. Cartão postal de agradecimento da instituição 
datilografado. Inglês.

Agradece a doação da Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  
1993. Registra doação para UCLA Arts Library.

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de 
Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. 
Inclui encarte. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

De Michael Neutwichs, do Goethe-Institut, Munique.

München, Alemanha, 20 abr. 1994. Carta manuscrita em papel timbrado do 
Instituto. Alemão.

Agradece o envio (por intermédio de Monica May) e comenta sobre o estudo 
de Jordan, Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na Revista 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993.  

Para Yara Guarany – Detec - Fiesp/Ciesp. 

São Paulo, 26 mai. 1994.  Cópia da carta datilografada com versão em alemão.

Explica a proposta do artigo e do encarte Os experimentos prismáticos de 
Goethe, publicado na Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./
dec.  1993.

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos 
de Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–
221. Inclui encarte. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

De Monica May, do Goethe-Institut, Munique.

München, Alemanha, 29 mai. 1994. Carta manuscrita. Alemão.

Agradece e comenta sobre o estudo de Jordan, Os Experimentos prismáticos 
de Goethe, publicado na Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, 
set./dec.  1993.

De Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung. assinada por Jutta Jelinek.

Berlin, 02 ago. 1994. Carta em papel timbrado da instituição, datilografado. Alemão.

Agradece a doação do trabalho Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na 
Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. Acusa registro no acervo 
da biblioteca da instituição. 

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de 
Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui 
encarte. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.
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De  Jochen Golz, Diretor do arquivo – Stiftung Weimarer Klassik - Goethe und Schiller Archiv .

Weimar, Alemanha, 23 ago. 1994. Carta datilografada. Alemão.

Agradece a doação do trabalho Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na Revista 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. 

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de Goethe. Estudos 
Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui encarte. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

De Joseph Low (1917 – 2007).*

[Newtown, Ct.], anos 1950. Cartão manuscrito frente e verso em papel timbrado de Low.  Inglês.

Comenta sobre o resultado do calendário de Jordan. É uma crítica ao trabalho de Fred: acredita que 
poderia ser mais objetivo, simplificado, que, com a quantidade de ideias e elementos do calendário, 
poderia fazer dúzias de projetos.

* Artista e ilustrador estadunidense. Entre os anos 1940 e 1980 fez uma série de ilustrações para a capa do The 
New Yoker, Conhecido também pelas ilustrações em livros infantis.

De Joseph Low.

S.l., s.d., 1956 ou 1957. Cartão de Boas Festas desenvolvido por Low. Inglês.

1957. Good Luck to Fred and Sonia from Joseph Low.

De Joseph Low.

S.l., s.d [anos 1950]. Cartão de final de ano com ilustração de Low.  Inglês.

GOOD LUCK in the New Year from Joseph Low.

De Joseph Low.

[Newtown, Ct.], 20 mai. 1957. Cartão datilografado com ilustração de Low.  Inglês.

Comenta sobre a viagem de Fred aos Estados Unidos da América em junho de 1957 e a 
possibilidade de se encontrarem, sugestão de Fred, é certo.

De Joseph Low.

Newtown, Ct., s.d. Cartão promocional de Joseph Low.  Inglês.

Jockey was a piper’s son, ...

De Joseph Low.

S.l., s.d., anos 1950. Cartão de Ano Novo, com ilustração de Low, assinado por ele e pela editora 
Eden Hill. Inglês.

Frase do cartão: “Que le bon Dieu garde la lune des loups, old proverb”. 
Provérbio francés – Que o bom Deus salve a lua dos lobos.

Cartas para Fred Jordan:
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Cartas para Fred Jordan:

Correspondência

De Joseph Low.

S.l., 25 fev. 1959. Carta manuscrita sobre papel de Joseph Low.  Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso, Alegria de viver.

De Joseph Low.

Norwalk, Ct., 10 out. 1967. Bilhete manuscrito em papel timbrado de Joseph Low.  Inglês.

Dear Mr. Jordan: this rough map is just to make sure we meet tomorrow. 

Joseph Low.

Mapa indica o Restaurante Gran Ticino, 228 Thompson Street, NY.

A postagem está indicada em envelope enviado como Special Delivery de Norwalk para New York, 
no endereço em que Jordan ficou hospedado: no apartamento 5B da 200 E, 30th. St. New York.

De Joseph Low.

S.l., s.d. Cartão de final de ano com ilustração de Low.  Inglês.

A few lines to help you through the year ahead from Ruth and Joseph Low.

De Joseph Low.

S.l., s.d. 1971-1972. Cartão de final de ano com ilustração de Low.  Inglês.

Manuscrito: To Fred, Best Regards.

De Joseph Low.

Cruz Bay, St, John., 02 abr. 1977. Carta manuscrita sobre papel timbrado de Joseph Low.  Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1977, Nebulosas. Comenta sobre o tempo no inverno daquele ano.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 07 fev. 1956. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1956, Romeu e Julieta. Relembra a visita ao Brasil.

De Gardner Murphy – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 15 abr. 1957. Carta manuscrita em papel timbrado da The Menninger Foundation for Psychiatric 
Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1957, Hamlet.

De Gardner Murphy – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 20 fev. 1958. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1958, Afrodite.
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De Gardner Murphy – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 16 fev. 1959. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso – A alegria de viver. Descreve a reação dos 
colaboradores e dos  amigo ao verem o calendário e solicita outras cópias.

De Gardner Murphy – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 24 mar. 1959. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece a carta de Jordan e a remessa de outras cópias do Calendário Niccolini 1959, Picasso – A alegria de 
viver. Também comenta e agradece a matéria O caso de uma folhinha, de Lorival Gomes Machado sobre o 
calendário enviada por Jordan publicada no O Estado de S. Paulo, 07 fev. 1959, p.6. Caderno Suplemento 
Literário, Seção Arte. 

De Gardner Murphy – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 16 jun. 1959. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Comenta sobre fotos de Freud, sobre imagens da coleção da Fundação, a qualidade e possibilidade de 
uso. Comenta sobre cópias que Jordan já tem, que parecem melhores. Sugere outras possibilidades 
para conseguir a imagem e o direito de uso.

É certo que Jordan indagava sobre outras imagens além das que ele já havia coletado. A questão parece 
ser em relação à posição de Freud na foto, mais precisamente da posição do rosto. Foi o principal 
problema encontrado por Jordan durante o desenvolvimento e produção do Calendário Niccolini 1960, 
Quarteto, desenvolvido em 1959 – a posição dos personagens para a composição do quarteto (Albert 
Einstein, Charles Chaplin, Beethoven e Freud). Daí seu interesse pela imagem de Freud.

De Gardner Murphy.

Ashland, NH, 14 jul. 1959. Carta manuscrita. Inglês.

Sugere publicação com foto de Freud na capa, na posição que parece ideal para Jordan e, melhor, 
“... not sad”, nas palavras de Gardner.

De Gardner Murphy.

Ashland, NH, 15 jul. (enviada em 21 de julho) 1959. Carta datilografada. Inglês.

Acusa o recebimento da carta de 25 de junho enviada por Fred. Comenta sobre a intensa 
pesquisa que fizeram por lá, com o proposto de atender a solicitação de Jordan – a foto de Freud. 
Insiste na publicação indicada em carta anterior.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 20 nov. 1959. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1960, Quarteto “in black major”, nas palavras de Gardner e como 
Jordan completava, quando falava sobre esta folhinha. Comenta sobre as personalidades e as dificuldades 
de escolha e reprodução da constelação e, principalmente de Beethoven. Sugere, de acordo com solicitação 
de Jordan, uma lista de instituições estadunidenses e personalidades para a Niccolini enviar o calendário.
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Correspondência

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 11 mar. 1960. Carta datilografada. Inglês.

Sobre música e nova lista de personalidades que sugere para enviar o Calendário Niccolini 1960, Quarteto.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 06 jun. 1960. Carta datilografada. Inglês.

Sobre a repercussão no Brasil do Calendário Niccolini 1960, Quarteto.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 01 mar. 1961. Carta datilografada. Inglês.

Sobre a correspondência e pacotes enviados por Jordan, que chegaram amassados e rasgados.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 10 abr. 1961. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1961, Faixa de Möbius.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 19 fev. 1962. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1962, Pré-história. Solicita mais unidades do calendário.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 21 jan. 1963. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1963, Ondas e partículas. Solicita mais explicações sobre os 
símbolos utilizados por Jordan na ilustração do calendário.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 11 fev. 1963. Carta datilografada. Inglês.

Responde a carta enviada por Jordan e envia livro de presente para ele. Trata-se de livro Four Thousand 
years ago, de Geoffrey Bibby. NY: Alfred A. Knopf, 1961).

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 04 jan. 1965. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1965, Dionísio.

De Gardner Murphy.

Topeka, KS, 04 mar. 1968. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1968, Solidário - Solitário. Comenta sobre trabalho que se divide, 
naquele momento, entre Topeka e Washington.
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De Gardner Murphy.

Washington, DC, s.d. [1974]. Carta manuscrita. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1974, Bach.

De Imre Reiner.*

Engadin, Suíça, 20 jul. 1957.  Carta manuscrita. Alemão.

* Imre Reiner (18 ago. 1900 – 22 ago. 1987). Nasceu em Versec, Iugoslávia (Vrsac, na atual Sérvia). 
Designer, artista e tipógrafo. Principalmente reconhecido pelo desenvolvimento de fontes tipográficas.

De Imre Reiner.

Lugano, Suiça, 15 ago. 1957.  Cartão manuscrito. Alemão.

De Imre Reiner.

Ruvigliana, Suíça, 24 nov. 1957.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner para Jordan e de Hedwig Reiner para Sonja Jordan.*

Ruvigliana, 25 jun.1958.  Carta manuscrita: no mesmo papel o casal escreve para os 
Jordan, Imre para Fred e Hedwig para Sonja. Alemão.

* Hedwig é mulher de Imre. Casaram em 1931 em Paris.

De Imre Reiner.

Ruvigliana, Suíça, 14 jul. 1958.  Cartão manuscrito. Alemão.

De Imre Reiner.

Ruvigliana, postado em 17 set. 1958.  Cartão manuscrito. Alemão.

De Imre Reiner.

[Ruvigliana], 28 mar. 1958.  Carta manuscrita. Alemão.
Agradece a carta de 21 mar. 1958.

De Imre Reiner.

[Ruvigliana],  nov. 1958.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner.

[Ruvigliana], 9 jan. 1959.  Bilhete manuscrito. Alemão.

Parabeniza Fred pelo nascimento de André Jordan.

De Imre Reiner.

[Ruvigliana],  dez. 1959.  Carta manuscrita. Alemão.

Comenta sobre o Calendário Niccolini 1960, Quarteto. Parabeniza o primeiro 
aniversário de André.
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De Imre Reiner.

Ruvigliana, 27 jun. 1960.  Cartão datilografado. Alemão.

Agradece a carta enviada por Jordan. Comenta sobre André. Indica as melhores matrizes de 
tipos – monotipo e selo (fundições) para a fonte Garamond, por exemplo, para tamanhos (corpo) 
pequenos e grandes.

Reiner comenta que Jordan pode usar o “Sandzeichnung” (desenho de Reiner feito na areia), que 
foi, de fato, usado na capa do Boletim da Indústria Gráfica, BIG 122, Ano XI, n.11, 1960. Fred cita 
na capa do boletim: Cita ao lado da ilustração da capa “O eminente gráfico Imre Reiner conservou 
este desenho infantil feito na areia.” Este trabalho foi registrado nesta pesquisa.

De Imre Reiner.

[Lugano, Ruvigliana], 17 jan. 1968.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner.

S.l., 25 dez. 1960.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner.

S.l., 27 mar. 1961.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner.

S.l., 11 jan. 1964.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner.

S.l., 14 jun. 1965.  Carta manuscrita. Alemão.

De Imre Reiner.

S.l., 21 fev. 1966.  Carta manuscrita. Alemão.
Agradece e comenta sobre o Calendário Niccolini 1966, A semente.

De Imre Reiner.

Lugano, Ruvigliana, 12 fev. 1967.  Carta manuscrita. Alemão.
Agradece e comenta sobre o Calendário Niccolini 1967.

De Imre Reiner para Mr. Herdeg.

[Ruvigliana], 22 jan. 1962.  Cópia de carta datilografada. Alemão.
Reiner apresenta Fred Jordan e envia algum de seus projetos para a editora, com intuito de 
publicar o trabalho. Passa o contato de Fred.



221

De Imre Reiner.

S.l., jan. 1969.  Bilhete manuscrito. Alemão.

Agradece o Calendário Niccolini 1969, Expo 3001.

De Imre Reiner.

S.l., nov. 1969.  Carta manuscrita. Alemão.

Comenta sobre Calendário Niccolini 1960, Quarteto.

De Imre Reiner.

Ruvigliana, 25 jan. 1972.  Cartão postal com obra (Am Abend – À noite) de Imre Reiner (1970), 
manuscrito. Inglês.

Agradece o envio do calendário Niccolini 1972, Aquário.

De Imre Reiner.

[Ruvigliana], nov. 1972.  Cartão postal com obra (Am Abend – À noite) de Imre Reiner (1970), 
manuscrito. Alemão.

Agradece o envio do calendário Niccolini 1973, Mãos.

De Imre Reiner.

Lugano, 29 nov. 1973.  Carta manuscrita em papel com flo desenhada por Reiner. Alemão.

De Imre Reiner.

S.l., s.d..  Carta bilhete manuscrito. Alemão.

Papel azul

De Arpad Elfer.*

Mayfair, London, 20 mar. 1958.  Carta datilografada sobre papel pessoal de Arpad Elfer. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1958, Afrodite.

* Arpad Elfer (1910, Hlohovec, Hungary – hoje parte da Eslováquia; 1999, Londres) foi diretor de arte e 
fotógrafo húngaro, que trabalhou na Inglaterra. Reconhecido, em especial, por seu trabalho no período 
pós-guerra. Foi responsável pelo departamento de design gráfico da BBC entre 1968 e 1970.
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De Will Burtin* - Visual research and design, assinada por Lois M. Platt.

New York, 04 abr. 1958. Carta datilografada em papel timbrado da empresa. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1958, Afrodite.

* Will Burtin (1908-1972): reconhecido na Alemanha, foge em 1938, período em que se recusa a trabalhar 
para o regime nazista. Trabalho para farmacêutica Upjohn e representação de temas científicos, complexos. 
Trabalhou na Upjohn até 1943, foi diretor de Arte da revista Fortune. A partir de 1948 passa a atuar como 
consultor de design.

De Will Burtin.

New York, 13 jan. 1960. Carta datilografada em papel timbrado da empresa Visual research and 
design. Inglês.

Will Burton agradece e elogia pela originalidade do Calendário Niccolini 1960, Quarteto. Solicita, 
se possível que envie mais 2 ou 3 calendários.

De Hiroshi Ohchi.*

Tokyo, 1958. Cartões de felicitações de Ano Novo, desenvolvidos pelo designer Hiroshi Ohchi. 
Inglês.

Hiroshi comenta que espera a remessa de alguns trabalhos de Jordan, para a publicação no 
número especial sobre o design gráfico brasileiro da revista IDEA.

* Hiroshi Ohchi (1908 – 1974) – designer japonês. Foi o primeiro diretor de arte da revista IDEA. 
Dedicou-se também à área de educação do design no Japão.

De Hiroshi Ohchi.

Tokyo, 13 fev. 1960. Carta datilografada sobre papel timbrado de Hiroshi Ohchi. Inglês.

Agradece a carta enviada por Jordan em 29 de janeiro.

Solicita os nomes e endereços dos artista que participaram do número especial sobre o design 
gráfico brasileiro da revista IDEA, para que envie uma cópia da revista. Comenta sobre o 
Calendário Niccolini 1960, Quarteto.

De Hiroshi Ohchi.

Tokyo, 25 jan. 1965. Carta datilografada sobre papel timbrado de Hiroshi Ohchi. Inglês.

Agradece a carta enviada por Jordan em 6 jan. 1965. Comenta sobre o interesse de Fred 
sobre Origami e envia texto  datilografado sobre a história da técnica.

De Hiroshi Ohchi.

Tokyo, s.d. Série de 03 cartões de felicitações de Ano Novo, desenvolvidos pelo designer 
Hiroshi Ohchi. Inglês.

Série de 03 cartões.

De Hiroshi Ohchi.

Tokyo, s.d. Cartão de felicitações de Ano Novo. Inglês.
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De Ernesto Rothschild da Brindes Pombo*, endereçada à L. Niccolini.

São Paulo, 06 jan. 1959. Carta datilografada em papel pessoal timbrado da empresa.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso, A alegria de viver.

Trechos da carta:

Com muita satisfação e nossos sinceros agradecimentos, recebemos a sua belíssima 
Folhinha 1959, baseada na obra de Picasso. Nossas felicitações aos amigos. Pelo grandioso 
trabalho gráfico, e ao talentoso elemento Fred Jordan, pela excelente execução desta obra 
de arte, pela beleza, harmonia das cores e um trabalho de desenhista esmerado.

Como colega no ramo de propaganda, posso lhes afirmar que a sua Folhinha êste ano, sem 
qualquer dúvida, pode ser considerada com o prêmio “O melhor de 1959”.

Parabéns e felicitações pela feliz idéia e execução, aos colaboradores de Niccolini e ao 
desenhista Fred Jordan.

* Atual Pombo Lediberg: fusão entre Ernesto Rothschild S.A – Brimdes Pombo e a empresa italiana Lediberg.

De Karl Menninger – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 24 fev. 1959. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso – A alegria de viver.

De Karl Menninger – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 24 fev. 1959. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso – A alegria de viver.

De Karl Menninger – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 05 jan. 1960. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1960, Quarteto.

De Karl Menninger – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 26 jan. 1962. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1962, Pré-história.

De Karl Menninger – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 30 mar. 1966. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1966, Semente. Questiona sobre os símbolos utilizados, se há 
alguma relação com tribos da América do Sul, se Jordan pode explicar o significado ou origem.

De Karl Menninger – The Menninger Foundation.

Topeka, KS, 14 jan. 1977. Carta datilografada em papel timbrado da The Menninger Foundation for 
Psychiatric Treatment, Education and research. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1977, Nebulosas. Comenta sobre a morte de Harry Roth.
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de Lívio Abramo.

São Paulo, mar. 1959. Carta manuscrita.

Agradece e elogia a criação e a qualidade gráfica do Calendário Niccolini 1959, Picasso, A alegria de viver.

Carta na íntegra:

São Paulo Março 1959

Prezado Jordan

Saúde

 Vai esta para agradecer-lhe o envio do belíssimo calendário da Gráfica 
Niccolini que por Vossa gentileza me foi enviado, mais uma vez. 

 Em verdade, o artista Jordan e a Gráfica Niccolini elevaram a simples folhinha – para 
usar um termo bem nosso – à categoria das obras artísticas – tão interessante e tão 
bem realizadas, quer do ponto de vista da criação quer do gráfico, vossos calendários 
são. No gênero, um verdadeiro padrão de arte gráfica e de invenção artística.

 Assim, na sequência igual de dia após dia o Vosso Calendário nos 
proporciona a lembrança sempre renovada da obra de arte.

 Parabéns a você e à Gráfica Niccolini por mais esta útil e bela realização.

 Queira aceitar os agradecimentos e as saudações mais cordiais do

Lívio Abramo

de Lívio Abramo.

São Paulo, 10 abr. 1984. Carta manuscrita.

Agradece e elogia a criação e a qualidade gráfica do Calendário Niccolini 1984, As 4 dimensões.

Trechos da carta:

Caro Fred Jordan
   Salve
 Recebi hoje 10/IV/1984 o Calendário que v. teve a gentileza de enviar-me. 
Calendário que já se transformou em obra de arte tornada possível tanto pela 
criatividade do autor – no caso você – como pela impecável qualidade técnica da 
Gráfica Niccolini S.A. Ótimo!
Não sei como agradecer a v. e à gráfica por tão belo presente. Em todo o caso tratarei 
de corresponder. 

[...]

 Com meus parabéns pela esplendida realização receba um abraço grande do 
amigo sempre,

     Lívio Abramo

De Ítalo Éboli.

São Paulo, 25 jun. 1959.  Carta datilografada em papel timbrado da McCann Erickson Publicidade S.A.

Acusa recebimento de bilhete e de trabalhos de Jordan; “[...] mais uma excelente coleção de seus 
últimos trabalhos”, de acordo com trecho da carta. É certo, que Ítalo Éboli recebeu o Calendário Niccolini 
1959, intitulado Picasso, Alegria de viver, desenvolvido em 1958.
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De Gerry Savage.

São Paulo, 14 ago. 1959. Humorada carta datilografada de “participação dos lucros” endereçada a 
Jordan e a (Gerhard) Wilda. O papel de carta “timbrado” foi desenhado e pintado por Gery Savage.

De Ashley Havinden*, endereçada à L. Niccolini.

London, 31 dez. 1959. Carta manuscrita em papel pessoal do designer.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1959, Picasso, A alegria de viver: “[...] It really is extremely unusual and 
look very well on my studio wall where I have hung it.” **

* Ashley Hanviden (1903 – 1973) designer inglês.
** Tradução livre: “[...] De fato, é extremamente incomum e ficou muito bem na parede de meu estúdio, onde pendurei.”

De Ashley Havinden, endereçada a Fred.

Hertingfordbury, 16 jan. 1970. Carta datilografada em papel pessoal do designer.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1970, Caixa de Pandora.

“[...] This an excellent Design by you & must have been a lot of fun to do. Also the amazing cardboard cubes in 
colours with the attendant mirror are extremely attractive.” *

* Tradução livre: “[...] Trata-se de um excelente projeto seu e deve ter sido muito divertido fazer. Os incríveis cubos 
coloridos de papelão com o espelho são extremamente atraentes também.”

De Hans Adolph Buchdahl* (Mainz, Alemanha, 7 set.1919 – 7 jan. 2010), endereçada à L’ Niccolini 
Indústria Gráfica.

Princeton, NJ, postada em 29 mar. 1960. Carta datilografada. Inglês.

Solicita um dos calendários da Niccolini. Buchdahl descreve que viu, na casa de um dos professores de 
Princeton, o Calendário 1960, Quarteto.

* Físico alemão, que estudou na Inglaterra, em razão da ascensão do regime nazista. Foi enviado para Austrália no 
navio Dunera, 1940. Reconhecido por sua pesquisa no campo da óptica (geométrica e sistemas ópticos - para correção 
das aberrações em sistemas ópticos), teoria geral da relatividade e termodinâmica clássica. Foi também membro do 
Institute for Advanced Study de Princeton entre 1959 e 1960.

De Hans Adolph Buchdahl.

Princeton, NJ, 29 abr. 1960. Carta manuscrita. Inglês.

Agradece a carta e o Calendário Niccolini 1960, Quarteto, enviado por Jordan. Conta a “história” do 
calendário: foi enviado para o professor Oppenheimer e permaneceu em seu escritório por um tempo. Um 
colega gostou tanto do calendário que o Dr. Oppenheimer deu de presente para o amigo. Buchdahl viu na 
casa deste amigo.

De Hans Adolph Buchdahl.

Canberra, Austrália, 26 fev. 1965. Carta manuscrita sobre papel timbrado da Australin National Universit,y – 
The School of General Studies, Department of Theoretical Physics. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1965, Dionísio, enviado por Jordan. Comenta que a filha aprecia 
muito os calendários e pede para transmitir para Jordan.
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De Pietro Maria Bardi.

São Paulo, jun. 1960. Cartão postal.

De Pietro Maria Bardi.

São Paulo, 12 dez. 1980. Carta manuscrita em papel timbrado do MASP.

Comenta sobre o livro de Jordan Grandes gravações de música clássica em edição nacional. São Paulo: 
Atlantis, 1980. 80p.

De Pietro Maria Bardi.

São Paulo, 27 jan. 1984. Carta datilografada em papel timbrado do MASP.

Agradece o envio do Calendário Niccolini 1984, As 4 dimensões. Comenta que está preparando um livro 
dedicado à Comunicação Visual no Brasil e que deseja conversar com Jordan.

De Hans Adolph Buchdahl.

Canberra, Austrália, 22 jun. 1966. Carta manuscrita sobre papel timbrado da Australin National University – 
The School of General Studies, Department of Theoretical Physics. Inglês.
Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1966, A semente, e se desculpa por demorar tanto a agradecer. 

De Hans Adolph Buchdahl.

Canberra, Austrália, 30 out. 1968. Carta manuscrita sobre papel timbrado da Australin National Universit,y – 
The School of General Studies, Department of Theoretical Physics. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1968, Solidário, Solitário, e justifica o fato de ter demorado a 
responder; neste ano Buchdahl permaneceu nos Estados Unidos da América e na Inglaterra.

De Hans Adolph Buchdahl.

Canberra, Austrália, dez. 1977. Cartão manuscrito. Inglês.

Comenta sobre assuntos da família.

De Hans Adolph Buchdahl.

S.l., s.d. Cartão de Boas Festas. Inglês.
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De Pietro Maria Bardi.

São Paulo, postado em 3 jan. 1992. Cartão postal manuscrito com votos de Ano Novo.

De  Antonio Cândido.

[São Paulo], s.d. Cartão de final de ano manuscrito.

Agradece o envio de Calendário.

De  Antonio Candido.

[São Paulo], 4 mar. 1962. Bilhete manuscrito.

Agradece o envio do Calendário Niccolini 1962, Pré-história.

Texto na íntegra:

Meu caro Jordan:

 muito obrigado pela belíssima folhinha, cuja falta estava sentindo êste ano. Aqui está ela à 
minha vista, dando ao fluir do tempo a permanência do seu admirável bom gôsto. Cordialmente,

  Antonio Candido

De  Antonio Candido.

São Paulo, 20 mai. 1991. Carta manuscrita.

Agradece o envio de artigo e o Calendário Niccolini 1991, Cor 7: Magentas e Vermelhos.

Texto na íntegra:

Caro Jordan:

 Muito obrigado pelo artigo (que não conhecia), pela “folhinha” (bela como todas as outras), 
pelas reflexões – imagens, que mostram como é possível exprimir uma visão de grande 
complexidade por meio da aliança feliz de dois veículos. Ainda não “dominei” a mensagem. Mas já 
experimentei o impacto que ela produz, sugerindo de maneira tão persuasiva como tudo é e não 
é, e como os opostos são de fato complementares.

Abraço cordial do

Antonio Candido

De Henry Jolles*.

São Paulo, 11 jan. 1962. Carta manuscrita. Alemão.

Agradece o Calendário Niccolini 1962, Pré-história.

* Heinz-Frederic Jolles (Berlim, 28 nov. 1902 – São Paulo, 16 jul. 1965) é o nome do pianista e compositor alemão, 
professor da Cologne Music Academy. Em 1933, durante o regime Nazista, foi demitido da academia e para 
fugir da perseguição, mudou-se para Paris. No período de ocupação alemã na França, Heinz fugiu para o Brasil, 
estabelecendo-se em São Paulo. Neste período alterou seu primeiro nome para Henry.
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De  Olívia Krähenbühl.*

3 nov. 1964. Carta bilhete manuscrito.

Acompanha algum presente.

* Tradutora, escritora.

De Olívia Krähenbühl.

São Paulo, 26 jan. 1968. Carta datilografada.

Comenta sobre o Calendário Niccolini 1968, Solidário Solitário, e a relação com seu cotidiano. Relata 
assuntos pessoais e da família. Na carta, Olívia faz menção a outros Calendários desenvolvidos por Fred, 
que permanecem guardados. A carta acompanha livros com os quais a autora presenteia Fred.

De Ferdinando Bastos de Souza, Artes Gráficas Gomes de Souza S.A.

Rio de Janeiro, dez. 1964. Carta datilografada.

Carta de boas festas, que acompanha o exemplar de livro (enviado para Fred) editado pela gráfica com 
três contos de Natal de autores brasileiros: Machado de Assis, Mário de Andrade e Rubem Braga, com 
prefácio de Carlos Drummond de Andrade.

De Maria Bonomi.

S.l, fev. 1968. Cartão de final de ano.

Agradece a “folhinha” Calendário Niccolini 1968, Solidário, Solitário.

De Maria Bonomi.

São Paulo, 24 fev. 1969. Bilhete manuscrito – assinada por Maria, Antunes e Cassio.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini para 1969 [Expo 3001, desenvolvido em 1968].

De Maria Bonomi e Antunes.

S.l., s.d. Bilhete manuscrito.

Saudades e sobre a loja. 

De Maria Bonomi.

São Paulo, mai. 1971. Cartão convite para a abertura da exposição de Bonomi em 25 maio de 1971 na 
Cosme Velho Galeria de Arte, São Paulo. Manuscrito no convite.

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência

De Maria Bonomi e Cassio.

São Paulo, 1973. Cartão de final de ano impresso e com novo endereço da artista e filho.
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De Maria Bonomi.

São Paulo, 1980. Sequência de 04 cartões postais, manuscritos.

Agradece, elogia e comenta o resultado do Calendário Niccolini para 1980 [Lenda do Rio Amazonas, 
desenvolvido em 1979]. Comenta sobre projetos idealizados e concretizados como o painel Arrozal de 
Bengüet: Paisagem, 1979, desenvolvido para o Hotel Maksoud Plaza, São Paulo.

De Maria Bonomi.

São Paulo, 1981. Cartão de final de ano.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini para 1981 [O tempo e as aves, desenvolvido em 1980]. 

“ Você é algo muito importante na vida!”

De Maria Bonomi.

S.l, s.d. 1987. Cartão de final de ano.

Agradece a Calendário Niccolini 1987, Cor 3: Os Azuis.

De Maria Bonomi.

São Paulo, jul. 1988. Cartão postal manuscrito.

Comenta que deixa duas gravuras emolduradas para Jordan escolher. Comenta sobre painel que 
desenvolveu naquele ano para o Memorial da América Latina. Trata-se do projeto da obra Futura 
Memória (1989), em solo-cimento, 300 x 800 cm, Memorial da América Latina, São Paulo. 

De Maria Bonomi.

São Paulo, [dez.] 1993. Cartão de final de ano para a família. Manuscrito.

Menciona que levará na viagem (para EUA, rever filho e netos) a revista “Estudos Avançados 19”, na qual 
foi publicado o trabalho de Jordan:

JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, 
set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui encarte.Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

De Maria Bonomi.

São Paulo, 1995. Cartão postal, manuscrito.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini para 1995 [Borboleta prismática, desenvolvido em 1994].

De Maria Bonomi.

São Paulo, 1998. Sequência de 2 cartões postais manuscritos.

A artista envia uma sequencia de 02 cartões. Comenta sobre seus trabalhos e projetos, em especial a 
conclusão do painel desenvolvido para o Metrô de São Paulo, A Construção de São Paulo, 1998, Estação 
Jardim São Paulo – Linha Azul. Comenta sobre a viagem para Praga em razão de sua participação como 
curadora da representação brasileira na 2ª International Triennial of Graphic Art, Prague, 1998, e como 
membro do Júri no mesmo evento.
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De Maria Bonomi.

São Paulo, mar. 1999. Carta manuscrita 3 páginas.

Carta escrita sobre mensagem de final de ano (em português e inglês – segunda página). Conta sobre 
viagem para o Canadá com netos e nascimento do terceiro em Honolulu. Agradece e comenta sobre o 
Calendário Niccolini 1999, Noite Estrelada. Estabelece relação entre a sua mensagem de final de ano e o 
Calendário de Jordan. Propõe encontro na casa de Jordan.

De Maria Bonomi.

14 jun. 1999. Bilhete enviado por fax, manuscrito.

Acompanha a matéria sobre as imagens captadas pelo telescópio Hubble, divulgadas pela Nasa, que 
comprovaram a previsão de Einstein sobre as lentes gravitacionais (em 1936). 

De Maria Bonomi.

São Paulo, 20 fev. 2000. Carta manuscrita enviada por fax para Fred, sobre papel fax de Bonomi.

Comenta sobre relação entre Fred e Jacob Klintowitz e sobre o dever do artista/autor em divulgar obra. 
Sugere que ele procure captadores para buscar financiamento para um livro sobre Fred Jordan.

LONGLIFE TO WOOD ALLEN!

De Maria Bonomi.

São Paulo, 24 fev. 2000. Carta manuscrita enviada por fax para Fred.

Sugere nomes de profissionais para coordenar o projeto do livro de Jordan e Jacob, certamente para 
cuidar da captação de recursos para a produção da obra.

De Emilio Fernandez Cano.

São Paulo, 30 abr. 1968. Carta datilografada sobre papel timbrado do Iadê – Instituto de Arte e 
Decoração, São Paulo .

Emilio propõe encontro com Jordan. Menciona o calendário de Jordan, certamente aquele 
desenvolvido para 1968, intitulado Solidário, Solitário.

Trechos da carta:

Caro amigo Jordan:

Talvés* a folhinha que você me enviou tenha para mim, além do significado próprio de marcador 
do tempo que vai passar, um outro poder: o de lembrar que faz muito tempo que não tenho o 
prazer de me avistar e falar com o prezado amigo.

Que diabo! Afinal, as ocupações é que são responsáveis pelos afastamentos. É o nosso caso.

O seu trabalho, agora aqui na minha sala, me faz pensar na possibilidade de bate-papo. [...]

* Lembro que o professor Emílio Fernandez Cano é espanhol. Além de professor, foi diretor do iadê; veio para o 
Brasil em 1953. 

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência
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De Valentim Valente*

São Paulo, 01 jan. 1971. Datilografado sobre cartão pessoal de José da Veiga Oliveira.

Agradece o Calendário Niccolini 1971, Evolução da cor, desenvolvido em 1970 por Jordan. Relembra o 
trabalho de Jordan prestado para Rhodia, Divisão Farmacêutica.

Texto do cartão:

Ao exímio artista-filósofo Jordan, cuja cooperação tantas satisfações me deu quando eu chefe de 
Propaganda do DEPESP da Rhodia, muito agradeço a preciosa folhinha e envio os mais sinceros 
votos de êxito e felicidade em 1971, extensivos aos dirigentes da prestigiosa Gráfica Niccolini.

Assina e data o cartão Valentim Valente.

* Chefe de Propaganda do Departamento de Especialidade da Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S.A., Divisão 
Farmacêutica. Quando enviou o cartão já não estava mais neste cargo.

De Hanns Trostli, fundador da Carbex Indústria e Comércio de Materiais de Escritório.

São Paulo, 05 jan. 1971. Carta datilografada sobre papel pessoal de Hanns Trostli .

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1971, Evolução da cor. Apesar de não haver nenhum calendário 
impresso ou imagem desta obra no acervo da família, o depoimento escrito de Hanns Trostli, certifica 
que o projeto foi desenvolvido.

Trechos da carta:

   São Paulo, 5 de janeiro de 1971.

Prezado Sr. Jordan,

 Recebi em minha residência a folhinha que V.Sa. gentilmente me enviou.

 Não tenho palavras para exprimir minha admiração pelo seu trabalho, 
perfeito em todos os sentidos. V.Sa. conseguiu mais uma vêz ultrapassar os 
marcos anteriores e só posso dizer... Parabéns!...

   Muito grato,

   Assinatura de Hanns Trostli

De W.M.de Majo.

London, 01 jul. 1971. Carta datilografada. Inglês.

Agradece pelo convite enviado por Jordan em razão da exposição de 1971 no Museu de Arte Moderna. 
Solicita que envie o catálogo, caso haja possibilidade. Convida Jordan para o Icograda Viscom ’71 
Congress, 19 a 22 jul. 1971.

William Marks de Mayo foi presidente do Icograda – International Coucil of Graphic Design.

De W.M.de Majo.

London, 21 jan. 1976. Carta datilografada. Inglês.

Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1976, Espaço não compatível. Comenta sobre as últimas 
conferências sobre educação realizadas pelo Icograda no Canadá. Reclama a falta de associações de 
profissionais da área do design no Brasil. Convida Fred para o próximo Congresso da entidade.
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De  Dorca Caspary [Dorothea Caspary].

S.l., s.d. [provável 1974]. Cartão comemorativo de Ano Novo manuscrito. Alemão.

Elogia o Calendário Niccolini, provavelmente a folhinha desenvolvida para 1974, Bach. No texto Dorca 
elogia a solução gráfica, a inspiração e as variações de Jordan fazendo referência à criatividade de Bach.

De J. Antonio d’Avila.

São Paulo, fev. 1978. Poesia assinada pelo poeta A Rosa do Sexágeno, com dedicatória a Jordan: “de 
J.Antonio d’Avila para o ’mágico’ Fred Jordan”.

De Henfil (1944 – 1988).

[São Paulo], s.d. 1978. Cartão impresso de final de ano assinado pelo cartunista Henfil, com charge da 
Graúna e companheiros, o cangaceiro Zeferino e o bode Orelana. Assina também o cartão Carlito Maia.

Diálogo entre Zeferino Graúna na charge do cartão:

-  Graúna, tá vendo alguma esperança em 1978?

- Tô!

- É Fred! (complemento de Henfil)

De José da Veiga Oliveira.

São Paulo, 04 jul. 1980. Datilografado sobre cartão pessoal de José da Veiga Oliveira .

Agradece o envio do livro Grandes Gravações* de Fred Jordan. Envia cópia da crítica que pretende 
publicar no Diário Popular, São Paulo.

Texto do cartão:

Caro FRED:

Gratíssimo pela gentileza de remete-me seu precioso Grandes Gravações**. Já o estou a 
percorrer, e oportunamente enviar-lhe-ei por antecipação** (coisa que nunca faço!) uma cópia 
da crítica no DP. Demorará um pouco, mas sai. Pouco o espaço, muita matéria. Louvo-lhe [sic.] 
o vernáculo impoluto, a capacidade sintética, o amor à Grande Arte, o sentido eminentemente 
construtivo da realização. Claro que haverá discrepâncias opinativas. E por que não? Curioso seria 
se não houvessem [sic.]! Peço-lhe que entre em contato comigo por via telefônica, porquanto há 
assunto a ventilar. Brevitatis causa**, encerro aqui o mini-diálogo, com cordial e grato amplexo 
do colega e amigo

Assina José da Veiga Oliveira.

* JORDAN, Fred. Grandes gravações de música clássica em edição nacional. São Paulo: Atlantis, 1980. 80p.
** Como no cartão, a expressão é destacada em vermelho.

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência



233

De José da Veiga Oliveira.

São Paulo, 27 jan. 1987. Datilografado sobre cartão pessoal de José da Veiga Oliveira .

Agradece e comenta sobre o Calendário Niccolini 1987, Cor 3: Os Azuis.

Texto do cartão:

Caro FRED JORDAN:

Quedo-me entusiasmado, porém algo invejoso perante sua imperturbável 
criatividade. A cada ano parece agigantar-se seu poder, sua capacidade de 
renovação na cor, linha, símbolo. Em especial, a ilustração que encima o 
calendário parece-me autêntica Masterwork*, que oportunamente mandarei 
enquadrar. Por tudo, sou-lhe grato. E aproveito – está em tempo! – de desejar-lhe 
um feliz 1987!

* Como no cartão, a expressão é destacada em vermelho.

De Carlos Drummond de Andrade.

Rio de Janeiro, 24 jul.1980. Carta manuscrita.

Comenta sobre o livro de Jordan Grandes gravações de música clássica em edição nacional. 
São Paulo: Atlantis, 1980. 80p.

Prezado Fred Jordan:

 Surpresa agradável foi receber o seu pequeno mas valioso indicador de “Grandes 
Gravações”, que vem trazer uma régia “colher-de-chá” para os amadores da música 
erudita. Quanta informação útil e sistematizada, nessas páginas! Fico-lhe muito 
agradecido pelo oferecimento e mando-lhe o meu abraço cordial.

   Carlos Drummond de Andrade

De José Roberto Penteado Jr.

Petrópolis, 25 set. 1980. Carta datilografada.

Comenta ter visto uma reprodução de um trabalho de Jordan no anuário Modern Publicity 1980* e 
que teria interesse de publicar nota em sua coluna sobre publicidade publicada no Jornal O Globo 
aos domingos. Solicita que envie imagem e informações sobre a criação e desenvolvimento da 
obra, sobre a montagem. Trata-se do folheto promocional, [1978], para a exposição Fred Jordan: 
Comunicação Visual, MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. (p.43). A montagem a 
que se refere é o Quarteto, desenvolvida e impressa pela primeira vez no Calendário Niccolini 1960.

* GLUCK, Felix (Ed.). Modern Publicity 1980. London, Studio Vista, n.49, [1981]. pp. 42-43; p. 132. 
[documentado neste trabalho]

De José Roberto Penteado Jr.

Petrópolis, 09 out. 1980. Carta datilografada.

Comenta sobre material enviado (solicitado em carta anterior, de 25 set. 1980) e sobre o livro de Jordan, 
Grandes gravações de música clássica em edição nacional [São Paulo: Atlantis, 1980. 80p.].
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De George Robert Radó.

Campinas, 9 fev. 1981. Carta manuscrita. Alemão.

Sobre o trabalho e a aposentadoria de Radó e a relação com a Niccolini. Radó lamenta e se desculpa pela 
carta anterior escrita para Fred, de maneira negativa. Fala sobre a desvalorização do trabalho gráfico e dos 
profissionais da área. Conta ter passado, neste momento da “aposentadoria”, por depressão, relacionada ao 
trabalho e à monotonia de Campinas, onde morava.

De Millôr Fernandes.

Rio de Janeiro, 30 jun. 1981. Carta datilografada sobre papel timbrado de Millôr Fernandes. Acompanha 
foto de pintura de Millôr, O Jardim do dr. Koch, com bilhete colado no verso. Assina a foto Walter Ghelman.

Texto na íntegra:

 Meu caro Fred, mil perdões, mas, depois que desliguei o telefone, arrefeci de novo. Seu 
material, tão extraordinariamente bem acabado, me deu vergonha do meu mau acabamento e... fui 
esquecendo. Agora, diante da sua intimação telefônica, senti minha falha, juntei o que pude aqui, 
e estou mandando. Oque pude, conforme você vê, não é muito. Se você puder tirar daí alguma 
coisa que sirva, muito bem. Senão o fato vale para nos ter aproximado e espero que possamos nos 
encontrar na próxima vez que fôr a São Paulo.

 Tudo que lhe mando é coisa ocasional, que sobrou aqui: umas provas, umas transparências, 
uma foto. Só.

De qualquer forma, continuo à sua disposição para o que der e vier. Administrar a 
glória é que continua difícil.

Um grande abraço do

     Millôr.

P.S. Este papel também me foi dado de presente. [manuscrito]

Texto colado no verso da foto, na íntegra:

Estou mandando também este – não saiu no livro – porque acho uma excelente idéia. O original é 
em côr, aproximadamente 50 x 70 cms. 

 Se chama “O Jardim do dr. Koch”. Quase ninguém sabe, e nem mesmo você tem obrigação de 
saber, mas o dr, Koch foi o inventor daquele famoso – e pseudo científico – teste das árvores que, 
acho, ainda está em moda no psicanalismo.

     Millôr

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência
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De Millôr Fernandes.

Rio de Janeiro, 13 dez. 1983. Cartão pessoal manuscrito. 

Texto, na íntegra:

Meu caro Fred Jordan

Muito obrigado por me lembrar que o tempo passa de maneira tão bonita (não o tempo, a maneira 
como você mostra). Fico com vergonha de minhas pobres grafias.

Um enorme abraço do

     Millôr.

P.S. QUANDO É QUE (VIRA)

EU VOU VER A GRANJA VIANNA? IMAGINO ISSO MUITO EUROPEU, como soi, cheio de flores, um 
paraíso impróssivel. Ou estou errado?

     Millôr.

De Millôr Fernandes.

Rio de Janeiro, 28 fev. 1984. Cartão pessoal manuscrito. 

Texto, na íntegra:

Meu caro Fred – 1000, 1000 perdões!

Estou em falta com você depois daquela nossa magnífica testulia litero-humano-visual. 
Vou ver se te mando os livros logo – se os milicos me derem tempo.

Um abraço, Millôr.

De Millôr Fernandes.

Rio de Janeiro, 31 dez. 1985. Cartão pessoal manuscrito. 

Agradece o Calendário Niccolini 1986, Cor 2: Complementares, desenvolvido em 1985.

Texto, na íntegra:

Meu caro Fred,

Muito obrigada pelo belíssimo calendário. É o que faltava a Dürer – uma melhor 
tecnologia de reprodução, e um colaborador do teu nível. Espero vê-lo em 86.
Happy tudo.

  Seu amigo
  Millôr.

De Millôr Fernandes.

Rio de Janeiro, 26 dez. 1988. Cartão pessoal manuscrito. Com ilustração de Millôr. 

Agradece o Calendário Niccolini 1988, Cor 4: Amarelos e laranjas, desenvolvido em 1987.

Texto, na íntegra:

Fred,
Recebi, como em todos os últimos anos, teu magnífico trabalho. Cada vez mais bonito e 
cada vez mais perfeicionista. Mas é preciso que alguém diga: você é um louco.
  Com amizade e a admiração do
  Millôr.
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De Millôr Fernandes.

Rio de Janeiro, 16 dez. 1999. Cartão pessoal manuscrito. Com ilustração de Millôr. 

Comenta sobre o fim da produção dos Calendários Niccolini. De fato, o último calendário 
impresso pela gráfica foi em 1998 para 1999, intitulado Noite estrelada.   

Texto, na íntegra:

Fred,
Como não vai ter mais Fred-calendário? Só se acabou o tempo – o que não é improvável. 
Já acabaram com a genealogia cronológica. Não estão querendo fazer um dinossauro 
mais novo do que nós dois?
O que aconteceu na nossa relação foi também um fato tecnológico. Minha agenda 
eletrônica apagou – isto é apagou todos os meus amigos – é assim que se morre, hoje 
em dia. Tudo brincadeira, meu caro amigo. Você ainda está em Cotia? Quem sabe um dia 
eu tomo coragem e vou a São Paulo? Mas, enquanto isso, os calendários, não deixe de 
mandar. O último está no melhor lugar do estúdio, a cozinha, e me promete dias até o 
início do próximo ano.
  Enorme abraço, 
  velho amigo
  seu
  Millôr.

De Vilém Flusser.

Robion, Fr. 16 dez. 1981. Carta datilografada em papel timbrado de Flusser. Alemão.

Comenta sobre o livro Where is Thy Brother Abel?*, cujo projeto  gráfico foi desenvolvido 
por Jordan, e sobre  viagem de volta à França e sobre seus compromissos cotidianos na 
oportunidade.

* Fotodocumentário do Gueto de Varsóvia de Joe J. Heydecker, editado em inglês, alemão e português 
com o título: Where is Thy Brother Abel? / Wo ist dein Bruder Abel? / Onde está Abel, teu irmão? [São 
Paulo: Atlantis, 1981].

De Vilém Flusser.

Robion, Fr. 22 out. 1983. Carta datilografada e comentários escritos.

Agradece a carta e o calendário enviados por Fred Jordan em 4 out., Retoma tema das dimensões, com 
o propósito de “enquadrá-lo no trabalho no qual estou atualmente[e] empenhado: ‘Einfuehrung ins 
Flaechenuniversum’ para Goettingen.”, nas palavras de Flusser.

Pelo conteúdo da carta e a observação sobre a faixa de Möbius, Flusser discute o conteúdo dos 
complementos desenvolvidos para o Calendário Niccolini 1984, As 4 Dimensões, desenvolvido em 1983.

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência
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De Maria Lilia Leão. 

[São Paulo], fev. 1983. Carta manuscrita – 7 páginas.

Transcreve trechos do livro de Rubem Alves, Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. (São 
Paulo: Brasiliense, 1981) e faz comentários sobre ciência e julgamento:

Minha proposta é que v. leia junto à palavra “ciência”, também a palavra “julgamento”.*

E faça o seu jogo de “fusões”.

* que está no âmbito das ”Ciências éticas”. (Trecho da carta de Maria Lilia para Jordan, p. 1).

A amiga, no final esclarece a razão da carta:

Fred:

Perdoe-me por levar tão “a ferro e fogo” o seu comportamento face a duas pessoas que me são tão 
caras:

André e Jung.

É que me choca perceber o quanto você é incapaz de perceber uma coisa tão palpável: 

Somos um enigma para nós próprios, que dizer do outros? 

ML

(Trecho final da carta, p.7)

André: filho de Jordan.

De Maria Lilia Leão. 

[São Paulo], 31dez. 1987. Bilhete manuscrito.

Sobre o poema que escreveu para Jordan, o que denomina “Sturm und Drang* ‘à Mª Lilia’. Ele contém 
a Origem.”. Comenta sobre as tentativas de criar, em diversas formas, presentes diferenciados para 
Jordan – poesia, música, jogral, entre outros.

Trecho do bilhete:

Dedicado a você, Fred, que muito me ensinou, e também à Sônia, que tanto quero bem.
Feliz 88!

* Tempestade e ímpeto. Movimento literário romântico alemão, em reação à métrica clássica da poesia e 
ao racionalismo consequente do Iluminismo. Dentre os autores que representaram a vertente cito Johann 
Wolfgang von Goethe e Friedrich Schiller, presentes na biblioteca de Fred Jordan.

De Dr. H. Wichmann, Die Sammlung - Staatliches Museum für angewandte Kunst.*

München, Alemanha, 25 abr. 1984. Carta datilografada em papel timbrado do Museu. Alemão.

Comenta sobre os trabalhos enviados por Jordan, por intermédio de Robert Hak, do Goethe 
Institut de Munique.

* Museu [Público] de Artes Aplicadas, Munique, Alemanha.

De Maria Lilia Leão para a família Jordan.

Atenas, 25 jul. 1984. Cartão manuscrito.

Sobre a viagem de Maria Lília.
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De  Christoph Schütze.

Lübeck, Alemanha, 14 jun. 1984. Carta datilografada. Inglês.

Estudante (concluinte) de Design Gráfico da Kunstschule Alsterdamm (Hamburgo). Solicita contato para 
obter informações sobre Fred Jordan.

De Rodolfo Ricardo Geiser.

São Paulo, 26 jan. 1987. Bilhete datilografado em papel timbrado de Rodolfo Geiser.
São Paulo, 24 jan. 1987. Carta datilografada e P.S. manuscrito em papel timbrado de Geiser.
A carta descreve as impressões de Geiser sobre o Calendário Niccolini 1987, Cor 3: Os azuis. 
O bilhete menciona o intuito da carta.

De Emanuel Dimas de Melo Pimenta.

São Paulo, jan. 1988. Carta datilografada em papel timbrado de Emanuel de Melo Pimenta.
Carta discorre sobre gravura de Emanuel e sobre a gravação em fita cassete de um concerto 
na Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa, presentes para Jordan em ocasião da visita de 
Emanuel ao Brasil.

De Emanuel Dimas de Melo Pimenta.

Lisboa, 1 mar. 1989. Bilhete manuscrito em papel timbrado de Emanuel de Melo Pimenta.
Acompanha gravação em fita cassete enviada para Jordan.

De Artie.

New York, 25 fev. 1988. Carta manuscrita em papel da Belfer Graduate School of Science, 
Yeshiva University. Inglês.
Agradece e elogia o Calendário Niccolini 1988, Cor 4: Amarelos e laranjas. Responde 
questões sobre radiação infravermelha e diferença com outras radiações.

De Artie.

New York, 14 out. 198--. Carta manuscrita em papel da Belfer Graduate School of Science, 
Yeshiva University. Inglês.
Comenta sobre ilustração de Jordan que “decora” o escritório de Artie e sobre a viagem de 
Harry Roth pela Ásia.

De Karl Gerstner.

Basel, 25 mai. 1988. Bilhete manuscrito. Alemão.
Em retorno à saudação de Jordan (por carta) e sugere conhecer o seu trabalho.
Sugere bibliografia para Jordan enviando cópia de folha de rosto de livro de André Bjerke 
intitulado Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre. [BJERKE, André. Neue Beiträge zu 
Goethes Farbenlehre: erster teil – Goethe contra Newton. Stuttgart: Freies Geistesleben, 
1963. Vol 1.]

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência
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De Carlito Maia, para Fred Jordan e Niccolini.

[Rio de Janeiro], jan. 1989. Carta manuscrita em papel timbrado e pessoal da Rede 
Globo/Carlito Maia com ilustrações de Henfil.

Agradece o Calendário de 1989, Cor 5: Os verdes (desenvolvido em 1988), que faz 
parte do Projeto Cor, baseado nos estudos de Goethe sobre cor.

Texto na íntegra:

Fred Jordan e L. Niccolini. 
– A arte e a arte de reproduzir a arte!
Privilegiado que sou, há anos e anos recebo as belas provas da bacanidade 
de vocês ai. Muito muito obrigado!
Que vocês tenham um 1989 esplendorosa. 
Beijares e abraçares
do Carlito. 
Jan. 89

De Carlito Maia (1924 – 2002), para Fred Jordan e Niccolini.

[Rio de Janeiro], 19 dez. 1990. Carta datilografada em papel timbrado e pessoal da Rede Globo/
Carlito Maia – cópia.

Acusa recebimento e agradece o envio do Calendário de 1991, Cor 7: Magentas e Vermelhos (1990), 
que faz parte do Projeto Cor, baseado nos estudos de Goethe sobre cor. Deseja Feliz Ano Novo.

De Nelson e Aycilma.

São Paulo, 23 mai. 1989. Carta manuscrita.

Comenta sobre o texto dos Complementos, cenários do Calendário Niccolini 1989, Cor 5: Os Verdes.

De  José Mindlin, direcionado aos amigos da Niccolini.

[São Paulo], dez. 1992. Cartão de final de ano – com reprodução de gravura de Lívio Abramo.

De  José Mindlin.

[São Paulo], jan. 1995. Cartão manuscrito.
Agradece o envio do Calendário Niccolini1995, Borboleta Prismática.
Texto na íntegra:

Ao caro Fred Jordan – mágico das cores – agradeço a gentileza do envio do lindo 
calendário, e desejo muitas felicidades para este ano.
Cordial abraço do
José Mindlin.

De Universités de Paris, Bibliothèque de La Sorbonne, assinada pelo Service des Done.

Paris, 02 fev. 1994. Cartão postal de agradecimento da instituição manuscrito. Francês.
Agradece a doação da Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993.
Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de 
Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui 
encarte. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.
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De Dietrich Fischer-Dieskau.*

Berlin, mai. 1994.  Cartão de cumprimentos e envelope manuscrito. Inglês.

Agradece pelo artigo enviado, certamente a obra Os Experimentos prismáticos de Goethe, 
publicado na Revista Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993.

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de 
Goethe. Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui 
encarte. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

* Barítono e maestro alemão, nascido em Berlim, 1925.

De Fritjof Capra.

Berkley, CA, 21 abr. 1995.Carta datilografada. Alemão.

Agradece pela remessa do trabalho Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na Revista 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. 

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de Goethe. Estudos 
Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui encarte. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

De Fritjof Capra.

Berkley, CA, 21 abr. 1995.Carta datilografada. Alemão.

Agradece pela remessa do trabalho Os Experimentos prismáticos de Goethe, publicado na Revista 
Estudos Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. 

Referência bibliográfica completa: JORDAN, Fred. Os Experimentos prismáticos de Goethe. Estudos 
Avançados,  São Paulo,  v. 7,  n. 19, set./dec.  1993. pp. 217–221. Inclui encarte. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141993000300007&lng=en&nrm=iso>.

De Carl Sagan.

[Ithaca, NY], 26 set. 1995. Bilhete datilografado. Inglês.

Agradece o envio de Calendários Niccolini. Faz referência a três deles, especialmente 
o Quarteto, que ganhou lugar de destaque no escritório de Sagan.

De Ecléa Bosi.

[Cotia], 06 out. 1995.  Carta manuscrita.

De Aziz Nacib Ab’Saber.

São Paulo, 22 jan. 1996. Carta manuscrita. Acompanha os 3primeiros volumes da revista SBPC-Documenta.

Comenta que envia os três primeiros volumes da revista SBPC-Documenta e sobre a produção 
destes números (1, 2 e 3). De acordo com o texto da carta, Aziz planejava editar 12 números, “para 
tornar irreversível a iniciativa”, mas foi impedido de fazê-lo. A produção do material foi feita sob a 
responsabilidade de funcionário terceirizado, o que parece levado à alteração do projeto gráfico inicial, 
idealizado por Jordan. Aziz comenta: “Recebi os números quando não era mais presidente; e, há dias, 
entrei em contato com o nº 3, em que fizeram pequena inserção de uma sigla da SBPC, o que não parece 
ter prejudicado. Mas, certamente, destrói a idéia das três cores, imaginada por Fred Jordan.”

Cartas para Fred Jordan:

Correspondência
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De Olaf Leu.
[Mainz], 1 nov. 1999. Carta datilografada em papel timbrado pessoal do Prof. Olaf Leu, 
Fachhochschule Mainz - Fachbereich Gestaltung - Lehrfach Corporate Design*. Alemão.

Assuntos do cotidiano e sobre o trabalho de Olaf Leu.

* Faculdade de Mainz – Departamento de Design – Ensino Superior de Design Corporativo. Hoje, a FH Mainz, 
faz parte da University of Applied Sciences, instituição pública da Alemanha. Uma das áreas é o Design, com 
cursos com ênfases em Design da Comunicação (ou Informação), Media Design e Design de Interiores.

De Olaf Leu.
[Mainz], 1 nov. 2000. Carta datilografada em papel timbrado pessoal do Prof. Olaf Leu, 
Fachhochschule Mainz - Fachbereich Gestaltung - Lehrfach Corporate Design. Alemão.
Assuntos do cotidiano sobre o trabalho de Olaf Leu.

De Olaf Leu.
[Mainz], 5 dez. 2000. Carta datilografada em papel timbrado pessoal do Prof. Olaf Leu, 
Fachhochschule Mainz - Fachbereich Gestaltung - Lehrfach Corporate Design. Alemão.

Assuntos do cotidiano sobre o trabalho de Jordan e de Olaf Leu. Cumprimenta 
pelo novo ano (2001).

De Géza Kaufmann*.
[São Paulo], s.d. Cartão de Natal ilustrado por Géza Kaufmann.

* Jordan trabalhou com Géza Kaufmann (21 mar. 1914 – 19 abr. 2001) no final dos anos 1940. Alguns dos 
clientes para os quais desenvolveram projetos eram da Indústria Farmacêutica, como Labofarma, Abbot. 
A impressão do material era feita na L’Niccolini Indústria Gráfica S.A.

De Theobaldo de Nigris , Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo.

São Paulo, 19 jan. 1998. Carta datilografada em papel timbrado do Sindicato. 

Cumprimenta Jordan pelo resultado das capas do Boletim da Indústria Gráfica e pela colaboração 
na publicação.

Texto na íntegra:

São Paulo, 20 de janeiro de 1964.
Ilmo. Sr.
Fred Jordan
Rua Afonso Brás, nº 413
CAPITAL – 15.

Prezado Senhor.
 Não podíamos, por mais tempo, deixar de vir à sua presença a fim de cumprimenta-lo pelas 
artísticas capas do “Boletim da Indústria Gráfica”, as quais V.Sa. vem elaborando há tanto tempo, 
para gáudio de todos quantos têm a feliz oportunidade de ter em mãos a nossa revista.
 Por outro lado, queremos deixar consignados nossos profundos agradecimentos a V.Sa. por 
essa colaboração – sobremodo valiosa que nos tem prestado, a qual enriquece o “BIG”.
 Sem outro motivo, reiteramos a V.Sa. nossos protestos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente,
Theobaldo De Nigris,

Presidente
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De Fayga Ostrower.

[Rio de Janeiro], s.d. Cartão de felicitações. Cartão com gravura da artista (tiragem 5/5), 
sem título. Alemão.

De Fayga Ostrower.

[Rio de Janeiro], s.d. Cartão com gravura em cores da artista (tiragem 3/4), sem título. Alemão.
Agradece, elogia e comenta sobre Calendário Niccolini enviado por Jordan. Felicita pelo Ano novo.

De Ziraldo.

[Rio de Janeiro], s.d. Carta datilografada em papel pessoal do artista. 

Descreve material enviado para Fred Jordan – são os cromos de cartazes do artista 
desenvolvidos para o IBC – Instituto Brasileiro do Café. Na carta Ziraldo declara ser seu 
melhor trabalho, “principalmente o cartaz A Torre de Babel” [trecho da carta].

Trata-se de uma série de cartazes desenvolvidos nas décadas de 1970 e 80, como material 
de apoio para a campanha publicitária do Instituto, seis dos cartazes publicavam o slogan 
“Seu melhor amigo” em vários idiomas. O propósito da campanha era divulgar no exterior 
o café brasileiro. Ziraldo também desenvolveu calendários e folders.
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Para Olaf Leu.

[Cotia], 7 set. 1981. Rascunho de pequeno curriculum de Fred Jordan, datilografado. Alemão.

[Cotia], 7 set. 1981. Rascunho de carta de Fred Jordan, manuscrito. Alemão.

Carta descreve a trajetória de Jordan, seus interesses, estudos e trabalhos realizados. É provável 
que este seja o rascunho da carta que enviou em ocasião da publicação de matéria sobre Jordan na 
Novum gebrauchsgraphik escrita por Olaf Leu, publicada em 1983 Alemanha, ano 54, jun. 1983, p. 26-
32), registrada neste trabalho.

Para Carlos Drummond de Andrade.

São Paulo, indica ter enviado em 9 fev. 1985. Rascunho de carta manuscrita por Jordan.

Comenta sobre especificações enviadas para a editora José Olympo e sobre as ideias para capa e para 
miolo de livro de Drummond. É certo que o poeta apresentou, para a apreciação de Jordan, as ideias 
da editora para desenvolvimento do livro, que não gostou. 

Segue o texto do rascunho na íntegra:

Caro Drummond, as especificações já remeti à José Olympo, que me prometeu provas pro fim 
de maio, o mais tardar. O frontispício agora está bom.

Não gostei da ideia da Christina: íris ficar, no mínimo, confuso. Continuo preferindo o Vergê, 
branco se possível, ou então, o palha que lhe enviei. A capa também não gostei. Não sei como 
lhe ajudar, pois não vejo como fazer trabalho de equipe com pessoas de níveis tão diferentes. 
Me mande, por favor, o boneco, logo que sair. Devolvo em seguida e telefonamos.

Para Maria Bonomi.

São Paulo, 16 mar. 1999. Carta manuscrita por Fred, enviada por fax para Maria Bonomi.

Em resposta à carta enviada por Bonomi. Propõe encontro com Maria Bonomi na casa de 
Jordan e os planos do encontro.

Para Maria Bonomi.

[Cotia, SP], S.d., [jun. 1999]. Bilhete manuscrito enviado por fax com anexo.

Resposta à carta-fax com matéria sobre o telescópio Hubble (“Einstein-fax”, nas palavras 
de Jordan). Comenta que envia “anexo” com texto que explica a “curvatura” do universo – 
mencionado na folha-de-guarda do Calendário Niccolini de 1999, Noite Estrelada.

Acompanhando o bilhete, Fred deve ter enviado cópia da folha-de-guarda do Calendário 
Niccolini “99, com sequência de desenhos e legendas explicativas, que explicam a forma 
(quadrado “curvo”, nas palavras de Jordan), que propõe representar a Curvatura do Universo. 
A imagem com esta curvatura é impressa no “frontispício” – o tal quadrado “curvo” dividido 
em “[...] quatro partes impressas em prata, que reproduzem uma mesma área da nebulosa do 
Calendário [ilustração principal]*, em quatro frequências diferentes”**:  

* Grifo meu.
** Trecho do texto de Fred Jordan extraído da folha-de-guarda do calendário Niccolini ’99 – Noite 
Estrelada, desenvolvido em 1998.

Cartas de Fred Jordan:

Correspondência
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Para Maria Bonomi.

[Cotia, SP] 17 jun. 1999. Rascunho de carta enviada para Maria Bonomi, manuscrito. Três páginas – a 
terceira foi escrita em 18 jun.

Depois de conversa por telefone, propõe explicar conceitos sobre Luz e Matéria, em razão da dúvida 
de Maria Bonomi sobre o que é matéria. Comenta da relação com o Calendário Niccolini para 1996, 
A Malha dos Eventos.

Para Maria Bonomi.

[Cotia, SP] 24 jun. 1999. Cópia de carta enviada para Maria Bonomi, manuscrito.

Imagem dos movimentos Opostos complementares. No verso: “Os aspectos opostos 
complementares da montanha, o iluminado e o sombreado, são idênticos: dependem do 
movimento do Sol.” Johann Strauss.

Para Maria Bonomi.

[Cotia, SP] s.d. fev.2000. Rascunho de carta enviada para Maria Bonomi, manuscrito.

Sobre o contato com Jacob Klintowitz acerca do livro que desejava fazer sobre seu trabalho.

Maria Bonomi incentivava Jordan a publicar e perpetuar seu trabalho. É certo ,que ela estabeleceu o 
contato entre Fred Jordan e Jacob Klintowitz, com intuito deste último organizar um projeto de um 
livro sobre Jordan. Os dois mantiveram contato; Klintowitz participou da seleção de material para 
o livro, mas não conseguiu apoio financeiro para a publicação. Na verdade, de acordo com a troca 
de correspondência entre Fred e Maria Bonomi, Fred entendeu na oportunidade que Klintowitz 
captaria os recursos para a produção da obra.  A proposta de Jacob Klintowitz era preparar o projeto, 
organizar e escrever parte do livro, se houvesse financiamento. 

Na mesma página, também sem data: Dear Maria, com explicações sobre mudas de orquídeas (que 
deve ter dado à Maria) e como plantar e cuidar das flores.

Para Maria Bonomi.

Cotia, SP, 23 fev. 2000. Carta [provável rascunho] manuscrita por Fred, enviada por fax para Maria 
Bonomi.

Explica a conversa com Jacob sobre o livro de Fred.

Nesta carta Fred revela não ter compreendido a função de Jacob Klintowitz no projeto do livro, que 
o patrocínio não correria por conta dele.

Comenta sobre intervenção cirúrgica sofrida no início do ano. Por esta razão cancelou sua viagem 
para a  Califórnia, EUA.

LONGLIFE TO WOOD ALLEN! Depois de rever um de seus filmes.
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De Olaf Leu.

Wiesbaden, 18 mar. 2001. Carta datilografada em papel timbrado de Olaf Leu. Alemão.

Em resposta à carta enviada por Sonja sobrea morte de Jordan em fevereiro daquele ano. 
Olaf Leu lembra sobre a correspondência que trocou com ele, expressa sua opinião sobre 
seu trabalho, sua cultura. Assina a carta também a mulher de Olaf, Eva Leu.

De Emanuel Dimas de Melo Pimenta.

Lisboa, fev. 2005. Carta manuscrita em papel timbrado de Emanuel.

Carta acompanha série de 05 fotos de Fred Jordan, por Emanuel Dimas de Melo Pimenta, 
São Paulo, 2000. As fotos fazem parte do acervo da família.

De Millôr Fernandes.

[Rio de Janeiro], postada em 29 ago. 2005. Cartão pessoal de Millôr manuscrito. No verso 
desenho de Millôr.

Agradece a mensagem de Sonja. Lembra: “Ele sempre ‘ralhava’ comigo, quando me elogiava 
exageradamente e eu recusava os elogios. Exatamente por virem dele, extraordinário artista, 
pela criatividade (sempre nova) e pelo rigor, imutável.”

Cartas Para Sonja Jordan:

Correspondência

Para Olaf Leu.

São Paulo, 07 mar. 2001. Rascunho de carta manuscrita. Alemão.

Em razão da morte de Jordan em fevereiro daquele ano, Olaf Leu escreve para Sonja e 
lembra a correspondência que trocou com ele, expressa sua opinião sobre seu trabalho, sua 
cultura. Assina a carta também a mulher de Olaf, Eva Leu.

Para Olaf Leu.

São Paulo, 05 abr. 2001. Cópia de carta datilografada. Alemão.

Em resposta à carta de Olaf, e Eva Leu, Sonja lamenta a morte do  marido.

Para Millôr Fernandes.

Cotia - SP, 16 ago. 2005. Rascunho de bilhete manuscrito.

Sonja comenta sobre a entrevista de Millôr publicada no caderno Aliás 
do O Estado de São Paulo, em 14 ago. 2005, p. J4 e J5.

Para Millôr Fernandes.

São Paulo, 23 abr. 2006. Rascunho de carta manuscrita.

Agradece a carta de 29 de agosto. Comenta sobre a exposição na ESPM e envia o convite.

Cartas de Sonja Jordan:
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Para Emanuel Dimas de Melo Pimenta e Luciana.

[Cotia, SP],  s.d., 2005. Rascunho manuscrito de Sonja – que deve ter sido enviada por e-mail.

Carta em resposta à correspondência enviada por Emanuel sobre fotos de Jordan. Comenta 
sobre pesquisa, levantamento e registro de Ana Lucia Gimenez Ribeiro Lupinacci e equipe da 
ESPM - Escola superior de Propaganda e Marketing, para projeto e exposição sobre o trabalho 
de Fred Jordan.

Como resultado da pesquisa foi apresentado e publicado o artigo em:

LUPINACCI, Ana Lucia Gimenez Ribeiro. História e contemporaneidade: o design de 
Fred Jordan. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 
DESIGN, 4., 2007, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro, 2007.

LUPINACCI, Ana Lucia Gimenez Ribeiro. História e contemporaneidade: o design de Fred 
Jordan /History and Contemporaneity: Fred Jordan’s Design. In: CÔRTE-REAL, Eduardo (Ed.). 
The Triumph of Design/O Triunfo do Desenho. Lisboa: Ed. Livros Horizonte - UNIDICOM/
IADE Creative University, 2010. pp. 197-205.

Os resultados da pesquisa foram apresentados em mesa-redonda, com a participação de 
profissionais da área de design, jornalistas, além do grupo da ESPM e em mostra (Memória e 
Pesquisa – o design de Fred Jordan) aberta realizada entre abril e maio de 2006.

As referências completas da documentação estão registradas neste trabalho.

Cartas de Sonja e Andre Jordan

de Emanuel Dimas de Melo Pimenta.

Lisboa, 03 mai. 2005. E-mail enviado para o endereço eletrônico de André Jordan, filho de Fred. 

Agradece a mensagem enviada por Sonja Jordan. Sugere contato para divulgar o trabalho de Jordan.

Cartas para Sonja e Andre Jordan

Correspondência

De Vilém Flusser para Maria Lilia Leão.

São Paulo, 16 mar. 1983. Carta datilografada - 2 páginas.

Resposta à carta de Maria Lilia de 9 mar. 1983. 

De Vilém Flusser para Rodolfo Geiser.

Robion, 11 out. 1982. Carta datilografada - 2 páginas.

Resposta à carta de 4 out. 1982 enviada por Rodolfo.

De Maria Lilia Leão para Vilém Flusser.

São Paulo, 9 mar. 1983. Carta datilografada - 3 páginas.

Maria Lilia escreve na cópia que cede a Jordan: “Para facilitar as colocações flusserianas 
em resposta às minhas.”. Fred faz comentários na cópia.

Cópias de cartas de outros
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