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“Pintei a América tal como vi
e observei, para aqueles que talvez
nunca notaram” declarou o artista,
que retratou como ninguém a esperança, as aflições e os sonhos da
sociedade norte-americana, no século passado. (Norman Rockwell)

man, Literary Digest, St. Nicolas,
jornal infantil, e Saturday Evening
Post, revista semanal considerada
a mais importante da época e de
grande circulação nos Estados Unidos.
Norman Rockwell teve uma relação profissional de 64 anos com a
Boys Scouts of America (BSA), durante a qual ele produziu capas
para a publicação Boy’s Life, calendários e outras ilustrações. Estes
trabalhos incluem imagens populares que refletem a Promessa e a
Lei Escoteira.
Seu primeiro grande trabalho artístico veio aos 18 anos, ilustrando o
livro de Carl H. Claudy Tell Me Why:
Stories About Mother Nature.

Auto retrato
Norman Rockwell nasceu na
cidade de Nova York, em
03.02.1894, segundo filho de Jarvis
e Nancy Rockwell, artista plástico
de renome internacional, ilustrador dos jornais Country Gentle-

Depois disso Rockwell foi contratado como artista da equipe da revista Boy’s Life. Nesse papel, ele recebia 50 dólares de salário a cada
mês por uma capa e um conjunto
de ilustrações de estórias. Se fala
que foi seu primeiro trabalho pago
como artista. Aos 19 anos ele se
tornou o editor de arte da Boy’s
Life publicada pela Boy Scouts of
America. Ele ficou três anos nessa
função, e durante esse tempo ele
pintou diversas capas, começando
com a sua primeira capa publicada
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numa revista, Scout Ship’s Wheel,
que apareceu na edição de setembro de 1913.

mocionais. Sua conexão com a BSA
foi a mais longa associação profissional de sua carreira. O seu legado e estilo para a BSA foi levado
adiante por John Csatari.
O curioso sobre a pintura “The Spirit of 1976”, que era comemorativa
dos 200 anos da declaração da
independência dos Estados Unidos, é que ela foi roubada de uma
galeria de arte em Mineápolis, onde estava sendo exposta juntamente com outras peças do autor,
em 1978. Ela só foi encontrada no
final da década de 1990, em posse
de um galerista e colecionador
brasileiro, José Maria Carneiro,
que segundo o FBI mantinha esta e
outras telas roubadas de Rockwell,
em Teresópolis/RJ.

Rockwell recebeu em 1939 a medalha Búfalo de Prata, a maior recompensa dada a adultos pela Boy
Scouts of America.

https://www.iberkshires.com/
story/3678/Stolen-Rockwellpaintings-recovered-in-Brazil-after23-years.html?ss_id=1726

Seu último trabalho para a Boy
Scouts of America foi uma ilustra-

Capa da Boy’s Life de Setembro
de 1913
ção para calendário intitulada The
Spirit of 1976, que foi completada
quando Rockwell tinha 82 anos,
concluindo uma parceria que gerou 471 imagens para periódicos,
guias, calendários e materiais pro-
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sidência dos Estados Unidos de
1952 a 1972, de Harry Truman a
Ronald Reagan, bem como personalidades de Estado, atores e heróis populares, de Charles Lindbergh a Neil Armstrong, de Gary
Cooper a John Wayne.
“Não apenas ilustrou, como
viveu o sonho americano. Foi o pintor da família, da torta de maçã,
dos símbolos nacionais e do orgulho
de viver num país livre”.

Spirit of 1976
Ao servir na Marinha, durante a 1ª Guerra Mundial, foi editor
de ”Afloat and Ashore”, estampando cenas navais e retratos de oficiais da marinha.
Em 1925 ilustrou um calendário com a série de temas escoteiros que correu o mundo por mais
de cinquenta anos e foi publicado
na “Boys Life”, da BSA (Boy Scouts
of America), nos diversos anos.
Durante a 2ª Guerra pintou
cenas comoventes da intimidade
dos americanos nos momentos e
cenas mais significativos, contribuindo com o esforço de guerra.
Retratou os candidatos à Pre-

Recebeu em 1977, do Presidente Gerald Ford dos Estados Unidos da América, a condecoração
“Freedom”.
Faleceu em Stockbridge, em
08 de novembro de 1978, com 84
anos, na frente de um cavalete de
pintura.
O cineasta Steven Spielberg
refere:
“A primeira vez que vi um
trabalho de Rockwell eu era escoteiro em Scottsdale, Arizona; nossa
Tropa tinha um pôster que celebrava os escoteiros. Eu o admirava fascinado, todas as sextas feiras,
quando nos reuníamos. Tinha 12
anos e aquele escoteiro sempre me
pareceu mais velho e nobre do que
qualquer um de nossa Tropa. Ele
era a imagem que todos nós aspirávamos”.
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“Jovem e idoso” - “Youth and old age”- Óleo sobre
tela de 67 x 81 cm-1924
Spielberg foi o autor da criação do Museu “Norman Rockwell”,
(Rockwell Museum), em Stockbridge, Massachussets, por ocasião da comemoração do centenário de seu nascimento, o qual guarda quatrocentas pinturas originais bem como o estúdio do artista transportado para o
interior do museu, exatamente como era.
Os óleos sobre tela relativos ao Movimento Escoteiro foram objeto
de selos postais e envelopes de diversos países, com destaque para a Libéria.
Selecionamos algumas reproduções dessas obras, não relacionadas
com o escotismo, para comprovar a sua capacidade artística e humana, e
alguns envelopes da Libéria, emitidos em 1º de setembro de 1979, para
comemorar os 75 anos do escotismo no país, no sentido de ilustração
deste Boletim. Coloco à disposição os 50 envelopes máximos postais, para
observação.
Para elaborar este Boletim consultei a obra “Norman Rockwell, the
artist and his work”, editado pelo Museum de Stockbridge, edição de 1995,
da Friedman/Fairfax-publishers.
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Menino pintando

“O estudante de direito”- The law student Óleo sobre tela de 91 x70 cm-1927
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“Um escoteiro é útil” - A Scout is helpful - Óleo sobre tela
de 86 x 61 cm-1941
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ENVELOPES POSTAIS DA LIBÉRIA COM ARTE DE NORMAN ROCKWELL
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Se você se interessa pela história do escotismo e tem algo a colaborar
com o esforço de recuperação da memória do escotismo paranaense, ou
conhece alguém que se interessa, escreva para o e-mail
historia@escoteirospr.org.br.
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