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DA REPORTAGEM

s paredes do quarto de Frederico
Nesti eram repletas de dese-
nhos, do chão ao teto, quando
ele era criança. Frise-se: dese-
nhos seus. Ao invés de vetar os

rabiscos, seus pais fugiam ã regra: incentiva-
vam-nos. O pai era diretor de arte — chegou a
ilustrar alguns livros de Monteiro Lobato — e
a mãe adorava pintar quadros. A influência
teve ótimos resultados: os traços de Fido
Nesti podem ser vistos, atualmente, na revista
The New Yorker, uma referência de boas repor-
tagens no jornalismo internacional, e em
diversas publicações famosas no Brasil, como
Rolling Stone e Superinteressante.

O clima artístico da casa e o contato desde
cedo com pincéis, nanquim e papéis de diversos
tipos conquistaram não só a ele, mas também
seu irmão, Zed, outro ilustrador da família.
"Como ele é um ano mais velho, ele sempre
desenhava melhor. Acho que isso me dava for-
ças para aprimorar meu traço", conta Nesti,
cujo apelido remete ao gato dos "Freak
Brothers", clássico da contracultura das histó-
rias em quadrinhos do estadunidense Gilbert
Shelton. Ainda na infância, lia publicações
como "Max und Morits", quadrinho alemão,
traduzido no Brasil como "Juca e Chico", por
Olavo Bilac, que trazia contos infantis carrega-

dos de humor negro. "Quando
já tinha idade para ir à banca de
jornal e comprar meus próprios
livros, comecei a ler muito
'Tintin', do Hergé", lembra.

A busca por resultados iguais
ou melhores que os do irmão e
o gosto requintado por histó-
rias com certo grau de com-
plexidade tiveram efeito sig-
nificativo. Fido Nesti consegue
interpretar com muita quali-
dade textos e idéias, resultan-
do em traços precisos e mar-
cantes. Além disso, merece
destaque em seu trabalho o jogo
de cores, notável pela grande
carga bicromática.

TRAÇOS DESVIADOS
Diante de toda a influência

recebida, o desenho passou natu-
ralmente de hobby à profissão.
Apesar disso, não foi em publicações impressas
que Nesti fez sua estreia. Em 1988, aos 17 anos,
bateu à porta da produtora Briquet Filmes e foi
aceito para a ala das intercalações — as centenas de
imagens que dão movimento aos desenhos. "Me
lembro de desenhar latas e mais latas de Pepsi, por
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exemplo", conta. E completa: "Foi um período bom
para esquentar a mão, mas não demorou para per-
ceber que eu não havia nascido para o negócio."

Rumou, então, para a área de publicidade, na qual
trabalhou como assistente de diretor de arte. Logo
depois abriu uma pequena agência com o irmão,
mas, sem querer, acabaram se especializando em
anúncios de lojas e importadoras de instrumentos
musicais e, por conta disso, acabavam muitas vezes
recebendo pagamentos em guitarras e amplificado-
res. "Tínhamos que descobrir um jeito de vendê-
los. A coisa não durou muito tempo", revela.

Mas Nesti não achava de todo ruim. Na época,
cantava e tocava guitarra no trio Sodapop, de
rock, e transferiu para a banda dois enormes
amplificadores valvulados Marshall. Apesar de
garantir que não se arrependeu "nem um centí-

metro dos anos divertidíssimos", acredita que o
grupo atrasou um pouco sua carreira de ilustra-
dor, pois eles tinham a pretensão de gravar um
disco. A paixão pela música sempre o dividiu e,
na adolescência, chegou a estudar piano clássico.
Mas afirma que os calos nos dedos que surgiam
por causa do lápis e pincel eram sempre maiores
que aqueles produzidos pelas teclas. Hoje, ao lado
de sua mesa de trabalho, guarda uma guitarra
Gibson e, de vez em quando, dá uma treinada.

Sua inauguração nas bancas e livrarias foi feita
com os quadrinhos, na extinta revista CyberComix.
Depois passou a se aventurar, de fato, nas ilustra-
ções, sempre trabalhando como freelancer. Seus
traços podem ser conferidos erraticamente em



revistas como Vip, Você S/A, Mac+, Superinteres-
sante, Rimners World e Rolling Stone — as duas
últimas em suas edições brasileiras —, no jornal
Gazeta Mercantil e, claro, na The New Yorker.

"Eu recebi um e-mail do diretor de arte da New
Yorker dizendo que havia entrado em meu site e
estava interessado em ver samples [amostras] em
alta resolução. Depois de algum tempo me pas-
sou a primeira matéria para ilustrar", conta
sobre o convite que recebeu da revista estaduni-
dense em 2007. Fido Nesti acha muito gratifi-
cante ver seu trabalho ao lado dos artistas que
mais admira, corno Sempé, Loustal, Joost Swarte,
Daniel Clowes e Charles Burns. "Outro dia rece-
bi a revista e ao lado da página onde estava
minha ilustração havia uma crônica do Woody
Allen, por quem tenho grande admiração. Fiquei
pensando: será que ele viu o detalhe deste trom-
pete que eu desenhei? Será que ele gostou?"

Mas os trabalhos de Nesti não estão restritos às
bancas. Suas ilustrações estão cada vez mais pre-
sentes nas livrarias. Entre as diversas obras para as
quais ele já desenhou estão, por exemplo, "Os
Lusíadas em quadrinhos", lançado em 2007 e muito
elogiado pela crítica, principalmente pela integrida-
de do texto original. Um desafio que ele afirma ter
sido menos penoso do que acreditou no princípio.

A obra em que está trabalhando no momento
chama-se "A Máquina de Goldberg". É uma
graphic novel escrita por ele e pela jornalista
Vanessa Barbara, autora de "O Livro amarelo
do terminal". A obra conta a história de
Getúlio, um introspectivo e nada popular aluno
de uma escola que participa de um acampa-
mento de férias e, ali, em meio ao ambiente
adverso, ele conhece Leopoldo, o melancólico
segurança. Os dois, solitários em extremos da
vida — um na infância, outro na velhice —, vão
aos poucos criando uma amizade. Segundo o
ilustrador, a história será narrada no estilo de
um romance adulto e não como um quadrinho
infanto-juvenil. O livro está previsto para ser
lançado no começo de 2010.

"Gosto muito de ilustrar livros. E sempre
um desafio muito prazeroso. É algo a que
quero me dedicar cada vez mais. E pretendo

fabricar mais tempo para escrever e ilustrar
minhas próprias histórias", revela.

Fido Nesti toma café da manhã, dá uma lida
nos jornais e já corre para o estúdio, em sua
própria casa. A rotina se repete todos os dias
com apenas uma variação: não tem hora para
acabar. "Algumas etapas do trabalho exigem
inspiração. Outras, transpiração. A segunda
não tem segredo. Mas se a inspiração teima
em não aparecer, assisto algum vídeo de
Harpo Marx [ator estadunidense] tocando
sua harpa. Nunca falha".

Inspirado, todas suas ilustrações começam
com lápis no papel e, em seguida, o nanquim
no pincel. Depois, a imagem é escaneada e o
desenho ê colorido no Photoshop. "Existem
variações dessa fórmula, usadas mais rara-
mente, como colorir com guache ou experi-
mentar tons de cinza com o nanquim aguado",
conta. Nesti adora experimentar técnicas e
pintar, por exemplo, com guache e nanquim.
Mas as pinturas são raras por falta de tempo.
"Geralmente aparecem quando sinto que algu-
ma parede está solitária". E daí, não agüenta.
Pega o lápis e, como uma criança, preenche
com desenhos todo o branco a sua volta,
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