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A MESA DE DRUMMOND POESIA EM CORES
Diante do preciosismo poético de Drummond, a 

obra sensível de Yara Tupynambá. Mineira por excelência, 
a artista plástica confiou forma e vida ao poema A mesa, 
traduzindo em imagens o que Carlos Drummond de An-
drade idealizou nas entrelinhas de sua poesia. A exposição 
homônima do poema ocupa a Galeria Retratos-relâmpago 
do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) a partir do dia 
22 de março, apresentando ao público o diálogo artístico 
poesia e pintura.

Os 340 versos da estrofe única de A mesa contam 
a vida familiar de Drummond. Publicado como um livro no 
ano de 1951, o poema foi escrito em memória ao pai do 
autor, que completaria 90 anos de idade: “Ó velho, que 
festa grande / hoje te faria a gente”. A mesa era rodeada 
por marmanjos cinquentões para um grande jantar, onde 

a comida era pretexto. Ou, talvez, nem tanto... já que a 
mãe, que senta no lado esquerdo do marido assim curvada 
pelo tempo, não economizou no torresminho, na farofa ou 
na cachacinha para os 14 filhos multiplicados em netos, 
alongando-se em bisnetos, sentados no móvel de madeira 
mais de lei que qualquer lei da república.

Linha a linha, descobrimos não somente a famí-
lia de Drummond, mas o próprio retrato da mineiridade. 
Mineirice que está também nas mãos da artista Yara Tu-
pynambá, que, sob o aval do poeta, criou imagens para 
traduzir sua história de vida. Para Ozório Couto, coautor, 
ao lado de Yara Tupynambá, do livro A mesa de Carlos 
Drummond de Andrade, o que não falta a esta obra do 
poeta mineiro é musicalidade. “Muita coisa no poema en-
contra-se escondida, mas clara nas entrelinhas e na poesia 
penetrante do seu português e da sua criatividade plena.”

Considerada a artista que sintetiza Minas, Yara, em 
posse de fotografias antigas do autor, produziu 19 grandes 
quadros que, juntos, dão forma a um painel que personifi-
ca a ficção drummondiana. Criada a partir da década de 
1980, na técnica carvão sobre papel preparado e colado 
no eucatex, cada obra mede 1,5 x 1m. “Drummond me 
entregou os retratos pessoais de sua família, que foram 
fixados em meu trabalho: pais, irmãos, filha e netos, além 
de três pessoas que são fundamentais em sua vida: Mil-
ton Campos, que lhe dá o primeiro emprego na Imprensa 
Oficial, Gustavo Capanema, que o leva para o Ministério 
do Rio, e Pedro Nava, que considerava seu irmão de fé”, 
relata Yara.

“Você não poderia causar-me alegria maior do que 
essa de dar a meus versos representação plástica. Eles fi-
caram enriquecidos de uma vibração inesperada, alguma 

coisa cálida e multissignificativa.” Este é o depoimento do 
amigo Carlos Drummond, em carta datada de 16 de ou-
tubro de 1979, na qual demonstra seu entusiasmo com o 
trabalho da artista, ao ver sua poesia enriquecida e perso-
nificada em cores.

A suposta festa do poema reuniu o clã familiar. A 
figura paterna abre a exposição. A obra O pai coloca o 
patriarca Carlos de Paula Andrade sentado à cabeceira da 
mesa da ceia, como se presidisse a reunião que está para 
começar. Nos poemas de Drummond, seu pai é o perso-
nagem mais mencionado depois de Deus. A mãe – brilho 
incomum da vida do poeta – também ganha duas telas de 
Yara Tupynambá, uma delas ao lado do esposo. A artis-
ta plástica ainda dedica à família retratos de tios, amigos, 
primos e todos os antepassados. De acordo com Ozório 

Couto, Drummond, em seu poema, fala mais de si próprio 
do que do próprio pai. “Esse olhar sutil para si mesmo que 
o autor incorpora nos mostra o aspecto de menos valia que 
tinha, assim como o sentimento de angústia. Percebe-se 
que há no poema uma ponta de vaidade, somada à criati-
va percepção de seu pensamento.”

Geração após geração, as cores pastéis de Yara tra-
çaram desde a meninice de Drummond, ainda aos 13 anos, 
em Retrato da infância, até sua filha Maria Julieta, que se 
dava mais com ele do que com a mãe. Entre a plasticidade 
do poeta e a poesia da artista, resta a observação do real: 
diante do lirismo de Drummond, as metáforas de Yara. As 
cores – voltadas essencialmente para a terra, para o minério 
e para o ouro – traduzem, em alto contraste, pessoas e obje-
tos em diferentes histórias e cenários. As telas ainda trazem 
representações femininas da musa do poeta, sua esposa 
Dolores, e de Rosa Amélia, a irmã que partiu mais cedo. 

A história de Drummond e Yara tem início em 1976, 
quando a artista expõe no Rio de Janeiro uma mostra que 
Drummond visitou. No domingo seguinte à abertura da 
exposição, Drummond publica, no então conceituado Jor-
nal do Brasil, um poema que falava da exposição de Yara. 
Depois da troca de correspondências, a artista começa a 
trabalhar sobre a obra do poeta, inclusive em uma série de 
painéis intitulada Drummonianos. Até 1987, ano do fale-
cimento do poeta, Drummond acompanhou a produção 
dos módulos construídos através de fotos que Yara lhe en-
caminhava. “Continuei o que vinha fazendo e, mais tarde, 
já pronto, viajei com o projeto por oito cidades, por conta 
própria, até que o painel encontrou seu lugar certo: em 
Itabira, onde viviam as memórias de Drummond.”
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história SOLIDARIEDADES HORIZONTAIS NO IMPÉRIO
Tem sido predominante o discurso que atribui a hipertrofia do Estado 

brasileiro à ausência de organização de nossa sociedade civil. Desde sempre, 
escutamos falar que a recorrência de regimes autoritários, a interromperem 
os intervalos liberais-democráticos de nossa História, foi em parte responsá-
vel pelo engendramento de organizações sociais fluidamente estruturadas. 
No entanto, o número de organizações associativas existentes no período 
imperial e nos primeiros anos da República no Brasil surpreende os analistas. 

Depois de 1860, todo grupo que quisesse constituir uma associa-
ção teria que pedir permissão à polícia para reunir-se e, posteriormente, 
submeter sua ata de fundação e sua proposta de estatuto ao Conselho de 
Estado que, através de sua Secretaria de Negócios, emitiria ou não autori-
zação para o seu funcionamento. Através da documentação que compõe 
a referida Secretaria, foi possível perceber as diversas modalidades organi-
zacionais da sociedade imperial. Havia variadas modalidades de associa-
ção. As mais comuns eram conhecidas como de “ajuda mútua” ou filan-
trópica. Das associações que enviaram proposta de fundação ao Conselho 
de Estado, cerca de 20% delas pertenciam a tais categorias. As mutuais 
funcionavam à semelhança das cooperativas atuais. A partir da contribui-
ção individual de seus associados, compunha-se um pecúlio com o fim de 
prover para os seus membros alguns socorros previamente pactuados, em 
momentos de necessidade, tais como mortes, acidentes de trabalho, doen-
ças etc. Não percebemos, na documentação a que tivemos acesso, uma 
clara diferenciação entre o mutualismo e a filantropia. Muitas instituições 
declaradamente filantrópicas se autointitulavam de ajuda mútua, e outras 
tinham entre suas prerrogativas a prática da filantropia.

Além das associações de ajuda mútua, existiam as associações 
de classe, ou seja, as que reuniam trabalhadores de um mesmo ofício, 
sem serem sindicatos. Elas representavam 15% do total. As demais asso-
ciações eram esportivas, literárias, de lazer, de imigrantes, científicas ou 
se constituíam em montepios (seguradoras com fins lucrativos). É possível 
afirmar que, a cada dez trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, nas 
últimas décadas do Império, cerca de dois participavam de alguma as-

sociação, número pouco expressivo quando comparado aos percentuais 
europeus, mas significativo para os demais continentes.

As associações não se limitavam à prestação de socorros, mas se 
constituíam em um dos poucos espaços disponíveis para a reunião e con-
graçamento das pessoas. No âmbito de tais instituições, os sócios troca-
vam ideias, restabeleciam relações de sociabilidade, ajudavam-se mutu-
amente e formavam uma “opinião pública” sobre os acontecimentos em 
curso. Eram também espaços de lazer. As associações promoviam festas, 
traziam companhias teatrais, organizavam quermesses e outras atividades 
com o fim de angariar recursos ou simplesmente confraternizarem.

Durante muitos anos, os estudos sobre a experiência mutualista 
buscaram associá-la aos sindicatos, abordando-a como um fenômeno 
que teria antecedido o sindicalismo e desaparecido após a implantação 
do mesmo. Porém, nas pesquisas recentemente realizadas, percebeu-se 
que tais associações não se constituíram na “pré-história” das associações 
de resistência ou dos sindicatos, mas lhes foram contemporâneas e, até 
mesmo, concomitantes. 

Outro dado importante acerca das associações do período imperial 
tem a ver com as suas relações com o Estado. Pelo menos até a Proclama-
ção da República, que instituiu o federalismo, as associações tinham a sua 
rotina muito controlada pelo Conselho de Estado e sua autonomia muito li-
mitada. Ao receber as propostas de criação das associações, os Conselheiros 
esmiuçavam seus estatutos e atas, enquadrando-os nos decretos regulado-
res existentes, além de interferir sobre suas identidades, sobre seus processos 
de tomada de decisão, sobre sua composição, suas taxas, pecúlios pagos e 
até sobre a forma de redação de seus próprios documentos. Esse panorama 
só seria alterado após a instituição da República, que liberalizou a prática 
associativa, eliminando suas amarras. Daí explicar-se o grande crescimento 
do número de associações entre os anos de 1890 e 1891.

Cláudia Maria Ribeiro Viscardi
Professora Associada do Departamento de História e do Programa de Pós-Gradua-

ção em História. Doutora em História Social. Pesquisadora do CNPq e do Programa 
do Pesquisador Mineiro (PPM-Fapemig).

HERANÇAS LITERÁRIAS ARTHUR ARCURI
Primeiras noções de filosofia, de Eugênio Aresta, 1941. Como fa-

zer fotografia, de Pedro Vasquez, 1986. Murilo Mendes e as artes plásticas, 
de Almir de Oliveira, 1991. Arquitetura moderna no Brasil, de Henrique 
Mindlin, 2000. Esses livros contribuem para contar sobre a formação e 
os principais interesses do professor, engenheiro e arquiteto Arthur Arcuri, 
cuja biblioteca se encontra, em parte, no Museu de Arte Murilo Mendes 
(MAMM). Doado ainda em vida, em 2000, pelo pioneiro da arquitetura 
modernista de Juiz de Fora, o acervo conta com 1.297 títulos e 2.010 
exemplares – em sua maioria, obras relacionadas às artes. 

Interessado por filosofia, Arcuri reunia-se semanalmente com ami-
gos intelectuais para estudar com o professor Henrique Hargreaves. Assim, 
estreitou laços com a turma da Sociedade de Belas Artes Antônio Parreiras, 
inserindo-se, de maneira definitiva, no universo das artes plásticas. Dos estu-
dos de estética, surgiu-lhe, ainda jovem, o fascínio pela fotografia, exercício 
praticado durante toda a vida. Em depoimento ao projeto Diálogos Abertos, 
em dezembro de 2007, Arthur apontou a fotografia como primeira arte a 
qual se dedicou. “Quando estudava no Rio, era sócio do Foto Clube Brasi-
leiro, que tinha sede na Avenida Rio Branco. Lá aconteciam encontros com 
companheiros, expúnhamos coletivamente, fazíamos exposições individuais. 
Tínhamos até um salão de fotografia de arquitetura”, recordou.

Perseguindo com sua câmera exemplares arquitetônicos pelos 
locais onde passava, Arcuri, que formou-se em Engenharia pela Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora na década de 1930, só chegou ao círculo 
intelectual da cidade e do país após conhecer o poeta Murilo Mendes. 
“Minha participação na exposição Arquitetura Brasileira, que correu as 
principais capitais da Europa, só foi possível porque Murilo me solicitou 
que lhe enviasse negativos de algumas obras, e, felizmente, tive três in-
cluídas na exposição”, declarou, destacando a repercussão e importân-

cia da mostra para sua carreira. Foi o poeta, também, quem lhe apre-
sentou Rodrigo de Mello Franco e Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, 
durante uma visita à construção do conjunto arquitetônico da Pampulha.

Projeto singular

Filho de Pantaleone Arcuri e irmão mais novo do engenheiro Ra-
phael Arcuri, Arthur herdou o dom e desenvolveu-o numa linguagem 
bastante singular, de forte identidade modernista. De acordo com os 
pesquisadores e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo Ra-
quel Dias Vieira Braga e Fábio José Martins Lima, no artigo Presença da 
Arquitetura Moderna em Juiz de Fora, a aproximação de Arcuri com o 
movimento moderno em arquitetura no Brasil, representado por nomes 
como o de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx, contribuiu para 
influenciar e atestar a qualidade de seu trabalho.

Autor do projeto do Campus Universitário da UFJF, Arcuri foi o pri-
meiro professor de História da Arte da universidade. Segundo Vera Rezende 
e Raquel Fernandes Rezende, no artigo O Campus da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, a contribuição de um projeto moderno para uma cidade 
contemporânea, “o projeto desenvolvido por Arthur Arcuri contribuiu de 
maneira considerável para a atual configuração da UFJF no cenário de 
Juiz de Fora”. A formação necessária para essa grande história está em 
parte nas prateleiras do MAMM, numa atitude que confirma o cruzamento 
entre a vida desse homem e desta instituição. Sua biblioteca, que conta 
ainda com preciosas revistas editadas pelo Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN), do qual foi diretor em São João del-Rei e 
Tiradentes, revela não apenas um intelectual de ricas referências, mas um 
arquiteto comprometido com o sensível. 

MM



Ele nasceu na Itália, onde recebeu o nome de Natale Chianello, 
mas se tornou o juiz-forano Natálio Luz, pseudônimo artístico que reflete 
a versatilidade de alguém que transita com talento por todas as artes, 
tendo, em sua longa carreira – e ainda atuante –, brilhado tanto no rá-
dio quanto no teatro, no cinema e na pintura. Natálio veio para o Brasil 
com a família ainda muito criança, estabelecendo-se primeiro no Rio de 
Janeiro e, depois, em Juiz de Fora. Em depoimento ao projeto Diálogos 
Abertos, ele falou sobre sua experiência com os grandes nomes do teatro 
e do rádio brasileiro. Confira trechos a seguir.

RÁDIO
Quando penso no rádio, penso em encantamento, na imagina-

ção que, para mim, é tudo o que o artista precisa ter. Artista sem imagi-
nação não é artista. Toda boa ideia, tudo que se concretiza em termos de 
arte parte da imaginação. Se o radialista não for imaginativo, não faz o 
rádio, não constrói, não sublima a comunicação. E ainda há o aspecto de 
que é um prestador de serviço, de informação. O rádio jamais morrerá, 
está vivo em cada um de nós e será eterno. 

SIMPLESMENTE ARTISTA
[...] estudava numa escola pública de Vila Isabel chamada Ba-

rão de Macaúbas, e tive a sorte de repetir dois anos. Aconteceu que, 
quando viemos da Itália, eu era um garoto de rua em Vila Isabel, e 
minha mãe Angelina ficava desesperada com a minha repetência. A 
turma tinha mais de 50 alunos; então, minha mãe, para evitar que eu 
me transformasse num marginal, desdobrou-se para pagar um colé-
gio particular e me matriculou no Colégio José Álvaro, que tinha um 
primário primoroso. E foi lá que conheci Dona Letícia, uma professora 
que tinha um curso de artes em Paris. Ela me mostrou um tubo de 
tinta - lembro-me da cor do tubo, um verde veronese -, esfregou-o na 
minha mão e disse: “Olha que bonito”. Foi também quem me ensinou 
a representar, porque nos meios de ano e nos finais dos anos letivos o 
colégio promovia eventos de representação, com temas variados, com 
esquetes, cantos, declamações etc. Dona Letícia me chamou para fa-
zer algumas representações, gostou do que viu e me fez fazer alguns 
papéis e peças infantis. Esses eram os anos 1930, e eu tinha meus 6, 7 
anos, e foi aí que me descobri querendo ser artista, não querendo ser 
ator, pintor, diretor ou outra coisa qualquer, mas simplesmente artista. 

TEATRO
Depois que saí do primário, fiz admissão para o Colégio Rabe-

lo, onde o Fernando Torres, marido da Fernanda Montenegro, tinha 
um grupo de teatro. Eles ensaiavam, e eu ficava 
do lado de fora ouvindo e vendo o grupo repre-
sentar. Foi uma somatória: o grupo de teatro da 
paróquia; ver o pessoal representando, e eu es-
tudando à noite e trabalhando de dia. Essa foi a 
minha formação embrionária, que minha vontade 
dizia que deveria seguir e ser. 

BROADCASTING
Cheguei do Rio de Janeiro com cabedal e 

me deram logo o primeiro papel de uma novela do 
Roberto Penteado para fazer. [...] A Rádio Industrial 
era uma rádio que tinha esse sabor, que tinha essa 
magia de consolidar os nomes das pessoas. Hoje, 
conheço poucos dos meus colegas de rádio pelo 
nome. Mas, antes, as pessoas sabiam tudo sobre 
quem trabalhava em rádio, talvez porque fizéssemos 
um rádio de Broadcasting, um rádio com variantes. 
Representávamos, informávamos, fazíamos um tra-
balho riquíssimo, muito mais do que o de hoje, que é 

restrito a uma comunicação informativa, ao comercial, à música tocan-
do, ao locutor dialogando com o ouvinte. 

REPRESENTAR
[João] Villaret me ensinou a ler, a escrever, a representar. Além 

dele, o elenco tinha Sadi Cabral, diretor de Rádio-Teatro da Rádio Globo; 
o diretor de Rádio-Teatro da Rádio, Roquette Pinto, além de nomes como 
Fernanda Montenegro, Antonio Patiño, Oswaldo Louzada e Samaritana 
Santos. Eu trabalhava em frente à Rádio Myrink Veiga e conhecia todo o 
pessoal da técnica, que me deu a chance de atuar em pequenas participa-
ções, em que aprendi muito, observando os grandes. Nessa época, fazia, 
simultaneamente, no Rio de Janeiro, televisão, rádio e teatro. Comecei 
fazendo a imitação do Rodolfo Mayer, que foi meu grande ídolo. Quando 
o conheci, fazia uma imitação em uma síntese de As mãos de Eurídice, de 
Pedro Bloch, uma peça, que era a “coqueluche” do momento. Então, só 
entrei na televisão, no meio profissional, através dessa apresentação. 

aprendizado 
Entrei e fiz parte de um elenco de apoio, porque havia um elen-

co principal que fazia o grande teatro Tupi, que era uma maravilha. No 
elenco de apoio, tive aulas de TV e teatro com os diretores da casa. 
Depois, fui contratado para o teatro, onde convivi com essa maravilhosa 
plêiade de generosos atores. Trabalhei quase um ano no Teatro Serrador, 
fazendo, primeiramente, peças de teatro declamado; e, posteriormente, 
fiz revistas, com vedetes descendo aquelas escadarias, com os grandes 
cômicos da época: Oscarito, Grande Otelo, Antônio Spina e Mesquiti-
nha, meus colegas. Entrava no teatro gratuitamente para fazer a clack, 
integrando o grupo que ganhava um ingresso para aplaudir o espetácu-
lo. Foi com esse aprendizado que vim para Juiz de Fora.

ARTES PLÁSTICAS
[...] eu trabalhava num desses escritórios de exportação e impor-

tação no Rio de Janeiro e, na rua Oswaldo Aranha, havia o Museu de 
Belas Artes, que tinha um basculante, por onde gostava de observar as 
aulas de pintura. Ficava boquiaberto, sabe? Depois de Dona Letícia ter 
me iniciado nas artes, não havia dinheiro para comprar tintas, mas ainda 
assim me sentia atraído por aquele pessoal aprendendo a pintar... Eu 
apreciava, mas não me considero um bom pintor.

PEDRO  NAVA
[...] de repente, lá por volta do centenário do Pedro Nava, há uns 

três ou quatro anos, sou procurado por Marcos Marinho [que o convidou 
para interpretar Pedro Nava em uma performance 
no antigo Centro de Estudo Murilo Mendes] [...]. E 
a performance foi feita numa escadaria. Fiz o Pedro 
Nava velho, já autor, fora de sua atividade profissio-
nal, a medicina. A performance foi um êxito. Quem 
viu deve ter gostado. Realmente, gostei do que fiz. 
Foi um texto da memória dele, a história baseada 
no livro de sua autoria Baú de ossos, e me saí mui-
to bem. Na plateia, estava o diretor de cinema José 
Sette, que tinha um roteiro com a biografia de Pedro 
Nava e me convidou para o papel. [...] fazer Pedro 
Nava no cinema e ainda o Festival de Música, em um 
período em que estava meio alquebrado, pois tinha 
acabado de descobrir que sofria do Mal de Parkin-
son, parecia não ser o ideal. [...] Bom, então aceitei 
o desafio. Fiz o Pedro Nava inteirinho. Infelizmente, 
tem alguns defeitos de edição, mas gostei do que fiz. 
Não sei se teve quem não gostasse, mas, felizmente, 
muitos me disseram ter achado belíssimo. 
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DIÁLOGOS ABERTOS NATÁLIO LUZ

O Diálogos Abertos é um projeto de resgate, registro e preservação da memória sociocultural de Juiz de Fora, através de depoimentos de personalidades relevantes.
É realizado pela Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora no Museu de Arte Murilo Mendes.



VERDE MINAS NA VANGUARDA LITERÁRIA
Entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, São Paulo reuniu 

importantes nomes da pintura, escultura, poesia, literatura e música 
para um evento considerado um dos marcos da arte brasileira. Decor-
ridos 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o Museu de Arte 
Murilo Mendes (MAMM) abre, em março, uma série de homenagens 
ao Modernismo, começando pela poesia, expressão norteadora dos 
preceitos da instituição dedicada ao poeta Murilo Mendes.

Divulgadora de novos valores da vanguarda literária, a revista 
Verde – única a ser editada no interior do país –, em circulação entre 
os anos 1927 e 1929, nasceu em Cataguases, na região da Zona da 
Mata mineira, e foi responsável pela publicação de grandes poetas 
brasileiros, como Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade e 
o próprio Murilo Mendes. A histórica publicação é homenageada no 
MAMM com a mostra Verde, em cartaz no Espaço Lugar de Honra, 
que abre a discussão da produção poética brasileira e contribui para 
o entendimento do modernismo literário praticado em Minas Gerais.

Paralelamente à exposição, o autor Joaquim Branco lança, ao 
lado do ilustrador Fernando Abritta, o livro Uma verde história, obra de 
literatura infantil que conta a história da criação da Verde, sob o clima 
cultural de Cataguases nos anos 1920. O texto ganha ilustrações de 
Abritta que expõe, no painel de Honra, as obras produzidas especial-
mente para o livro, nas quais retrata os poetas idealizadores da revista. 
“Para o cataguasense, a Verde é emblemática; é um pai maior. Sua 
influência é inegável”, afirma o autor. As obras de Abritta que ilustram 
a exposição contaram com ampla pesquisa sobre as construções da 
época, o vestuário e os costumes. Seus desenhos retratam a infância 
dos poetas nas praças de Cataguases, as reuniões do Grêmio Literário 
Machado de Assis e os símbolos modernistas da cidade.

IDEAL MODERNISTA

Expressão do movimento modernista no interior de Minas 
Gerais, a Verde foi como um ponto de partida para vários poetas do 
movimento brasileiro. Com direção de Henrique de Resende, Martins 
Mendes e Rosario Fusco, a publicação iniciou sua história em setembro 
de 1927, data de seu primeiro exemplar. Cinco números se seguiram 
até janeiro de 1928, quando a revista deixou de existir. Sua segunda 
fase conta com uma única edição de maio de 1929, quando o poeta 
Ascânio Lopes foi homenageado por sua contribuição para a produção 
do periódico. Para Luiz Ruffato, escritor da nova geração de Catagua-
ses e autor de Os ases de Cataguases (Uma história dos primórdios do 
Modernismo), a morte de Ascânio, em 1928, foi uma grande perda. 
“Ascânio faleceu muito cedo, mas, recentemente, teve toda sua obra 
reeditada. O trabalho do poeta é muito interessante”, afirma.

Empreender a cultura em Cataguases, na década de 1920, era 
reflexo do desenvolvimento econômico da cidade: máquinas tipográfi-
cas, Ginásio Municipal, Teatro Recreio, estrada de ferro, comércio de 
café. Ambiciosa, a revista Verde passou a editar livros em 1928, teve 
êxito e repercussão em todo o país. A capa característica da revista 
trazia o sumário logo na primeira página, relacionando os poemas con-
tidos naquela edição. As poesias de versos soltos e sem rimas dividiam 
espaço com anúncios de comerciantes e industriais de Cataguases e 
ocupavam regular número de páginas de cada exemplar.

Guilhermino Cesar, Oswaldo Abritta, Francisco Inácio Peixoto, 
Fonte-boa e Camilo Soares completavam a lista dos poetas idealiza-
dores e colaboradores da revista. Todos, com exceção de Henrique 
de Resende, registraram passagem pelo Grêmio Machado de Assis, 
onde agitadas sessões faziam nascer o espontâneo envolvimento com 
o novo. Os jovens literatos – em sua maioria na casa dos 20 anos –, 
antes de encamparem a revolução modernista, colaboraram em pe-
quenos jornais da cidade, como O Mercúrio, O Eco e Jazz Band. 

MOVIMENTO MINEIRO

Já em seu primeiro número – que contou unicamente com a 
contribuição de poetas mineiros –, a Verde anunciava em seu editorial: 
“Vamos ser incompreendidos e criticados”. Em sua cidade natal, os 
poetas realmente enfrentaram barreiras para seus espíritos desbrava-
dores por parte de uma população que não entendia uma revista sem 
fotos dos políticos locais.  Porém, os ases de Cataguases não estavam 
sozinhos. Humberto Mauro, pioneiro do Cinema Novo Brasileiro, já 
ensaiava sua proposta de renovação para a arte cinematográfica, e a 
cidade ainda contaria com edificações projetadas por Oscar Niemayer 
e painéis produzidos pelo artista plástico Candido Portinari. 

A nova arte e as novas ideias eram pautas para os poetas ávi-
dos por desbravarem o pensamento moderno. Seguiam os editoriais: 
“Em Minas, o movimento modernista não se limita ao de Belo Hori-
zonte e Juiz de Fora, nesta pequenina cidade de algumas mil almas, 
cresce a flor maravilhosa do espírito moderno”. Luiz Ruffato considera 
a publicação de extrema importância para o entendimento do Moder-
nismo, muito mais do que usualmente se atribui a ela. “A Verde era a 
única revista modernista do Brasil no ano de 1927. Portanto, agregou 
em suas páginas toda a produção interessante da época, como Mário 
de Andrade, Drummond, Murilo Mendes e Marques Rebello.”  

A Verde, porém, não foi a primeira publicação moderna de Mi-
nas Gerais. O título pertence ao periódico A Revista, que surgiu em Belo 
Horizonte, em 1925, e teve como grande colaborador o poeta Carlos 
Drummond de Andrade. A Revista vinculava-se a um modernismo mais 
acanhado e conservador; já os jovens de Cataguases pretendiam ser 
independentes e buscavam relações mais substanciais diretamente 
com os modernistas paulistanos. “Os verdes estavam muito mais liga-
dos aos artistas de São Paulo, que apresentavam uma produção mais 
agressiva, provocadora e vanguardista. A Verde era uma publicação 
fora de São Paulo, mas com o espírito paulista”, explica Ruffato. Ape-
sar de sua importância para o contexto nacional, a Verde estigmatizou 
a cidade, que, como lembra Ruffato, “tem muito mais potencial” além 
daquele estampado nas páginas da revista cultural. 

Entre os maiores animadores do “Grupo Verde” estavam Mário 
de Andrade e Antônio de Alcântara Machado, que encaminhavam sua 
colaboração própria e de terceiros para a revista. No poema Homena-
gem aos homens que agem, escrito a quatro mãos por Mário e Oswald 
de Andrade (MARIOSWALD), publicado na Verde nº 4, os poetas saú-
dam os realizadores da revista: “Tarsila não pinta mais / Com verde 
Paris / Pinta com Verde / Cataguases / Os Andrades / Não escrevem 
mais / Com terra roxa / NÃO! / Escrevem / Com tinta Verde”.
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Reprodução da capa da primeira edição da Verde.



ENTREVISTA MARCELO MOSTARO

ANOS 80 NOVA ORDEM NA MODA
Ponto comum entre as diferentes gerações, a moda desafia pa-

drões e dita o que as pessoas vão vestir. Na década de 1980 não foi dife-
rente. A ruptura com a cultura hippie, difundida na década anterior, foi o 
impulso para a nova ordem que ditava as tendências nas ruas, passarelas 
e, por que não, nas academias de ginástica. Segundo a professora do 
Bacharelado em Moda da Universidade Federal de Juiz de Fora Isabela 
Monken, a moda dos anos 1980 estava menos centrada na ideia de 
causas coletivas que permeou a estética dos 70, voltando-se para uma 
estética mais individualista.

Tudo o que era novo, moderno, tecnológico e eletrônico foi toma-
do como referência para compor o visual na década. Os acessórios tam-
bém acompanharam a tendência, e plástico e acrílico figuraram entre os 
materiais que fizeram sucesso. Nos tecidos, as novidades eram o stretch 
e a lycra. O moletom ganhou destaque, deixando de ser uma peça exclu-
sivamente esportiva e passando a compor o visual urbano. 

Na onda do brilho e do contraste, o neon marcava presença 
em várias peças, casado com formas exóticas e pouco comuns. Isabela 
Monken conta que, “no início de 1980, assistiu-se à permanência do bri-
lho e do exotismo da moda glam e a uma cartela de cores vinculada ao 
universo das discotecas”. Entre as personalidades que ditavam a moda, 
a professora da UFJF destaca o exotismo de Madonna, Prince e Michael 
Jackson. Além deles, tribos como as dos punks e góticos faziam a sua 
própria moda. A praticidade do jeans e a sobriedade dos ternos de  Gior-
gio Armani faziam o contraponto ao exagero de cores da moda jovem.

O novo cenário voltava-se para o indivíduo, e o que estava em 
voga era a imagem do jovem profissional bem-sucedido. “A estética yuppie 
(young urban professionals, jovens profissionais urbanos), vinculada aos 

jovens e ao mercado financeiro, primava pela sinalização visual da prospe-
ridade material”, comenta Isabela. As conquistas do feminismo também 
influenciaram a moda da época, com a estética tendendo à representação 
da independência da mulher. Além de ombreiras e terninhos, peças do 
guarda-roupa masculino foram adaptadas ao vestuário feminino.

JUIZ DE FORA FAZENDO MODA

Juiz de Fora, que tem a tradição têxtil alinhavada à sua histó-
ria, não fugiu dos ditames da época. Já em 1969, o hoje extinto Diário 
Mercantil afirmava que “Juiz de Fora é um grande centro de moda”, em 
reportagem sobre um desfile de alta costura realizado na época. Desde 
a tecelagem de Bernardo Mascarenhas, no século XIX, os juiz-foranos 
estiveram afinados com as tendências do mundo da moda. Conforme 
estudo da Faculdade de Economia da UFJF, a cidade, em 1985, contava 
com 83 estabelecimentos no setor têxtil e 241 no de vestuário. Eram 
quase nove mil pessoas empregadas nesses setores, que, juntos, movi-
mentaram cerca de US$ 133 mil naquele ano. 

A jornalista Ana Goulart trabalhou com moda na década de 1980. 
Ela conta que o extinto Grupo Lã, coordenado por Darcy Aby-Nasser, era 
a referência de moda na região. Os desfiles organizados pelo grupo eram 
grandes eventos que expunham as marcas cultuadas nas capitais, que 
caíam no gosto das juiz-foranas. “Na época, organizamos um jantar que 
foi um sucesso”, conta Ana, “várias pessoas vieram nos prestigiar. Do Rio 
de Janeiro veio Cristina Franco, na época editora do Jornal Hoje, figura 
importante no cenário da moda”.
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Marcelo Mostaro é coor-
denador do Curso Tecnológico de 
Design de Moda do Centro de En-
sino Superior de Juiz de Fora (CES). 
Graduado em Moda, Marcelo se 
especializou em Arte, Cultura Vi-
sual e Comunicação pela UFJF. 
Às vésperas de sua dissertação 
de Mestrado em Design em São 
Paulo, Mostaro conversou com o 
Palco sobre moda na região e as 
perspectivas para o futuro desse 
mercado.

Quais os maiores desafios 
de fazer moda em Juiz de Fora?

Dois aspectos principais 
se alternam neste desafio. Um 
deles já está bem implantado: é 
o de consumo de moda. Juiz de 
Fora e Zona da Mata e Vertentes 

são regiões promissoras no que diz respeito a facções que produzem para 
grandes marcas do Brasil e até para o exterior. A cidade, com estas novas 
faculdades de moda, está caminhando para se tornar um polo de cultura 
de moda, o segundo aspecto a ser estabelecido. O importante não é a 
replicação de peças e coleções desenvolvidas fora daqui, mas o desen-
volvimento de projetos de pessoas da cidade. Acredito que o futuro do 
mercado de Juiz de Fora para a moda e o futuro dos designers de moda 
é justamente esta lacuna existente no mercado.

De que forma o mercado atua no processo criativo no mundo da 
moda hoje?

Quando se pensa em design de moda, pensa-se em toda uma 
metodologia que origina este processo. Quando se tem uma metodologia, 

cria-se uma cadeia de pensamento que vai originar uma coleção. Uma 
coleção são peças combinadas entre si. O que os criadores de moda estão 
pleiteando é não seguir mais as leis do mercado. Não há como um criador 
de moda, que gosta de pensar, de exercer, de criar, de costurar algo que 
não seja simplesmente uma roupa, mas sim uma obra de arte, seguir à 
risca as leis do mercado. Existe um embate sobre o que se espera da moda 
para o futuro; se vai haver outra vertente que não seja a alta-costura, que 
vai criar moda sem ter o mercado como força-motriz. Por isso há essa dico-
tomia em relação aos designers de moda e o que é um criador de moda.

Juiz de Fora tem uma tradição intimamente ligada às confecções 
e à produção de vestuário. A cidade estaria revisitando seu passado e se 
tornando novamente referência neste ramo?

Juiz de Fora tem grandes eventos de consumo de moda. O que 
tende a crescer com os novos designers atuando no mercado é outra 
formatação que não sejam lojas que vendem grandes marcas ou que 
reproduzam essas marcas na cidade. O que tende a existir é uma criação 
de origem mineira, carregada da vivência e experiência dos profissionais, 
retratando seu meio e um pouco de si. A cidade ganha porque este pen-
samento gera mais conhecimento e gera mais consumo. O que precisa 
ser feito é fazer com que as pessoas venham a Juiz de Fora comprar cole-
ções que são feitas e criadas aqui, no lugar de virem ao nosso polo para 
mandar fazer peças. Esta é a grande questão a ser discutida.

O que o profissional que pretende ingressar no mundo da moda 
deve ter como perspectiva?

É um meio nada glamouroso. Os alunos entram nos cursos pen-
sando em muito glamour. Eu diria que são 90% de trabalho e 10% de 
glamour. Quem trabalha com moda trabalha com vida, e a vida nunca 
para. O que se precisa do profissional é a capacidade de perceber e de 
capturar o que o homem vai querer vestir daqui a um ano. Quem gosta 
de moda gosta de comportamento. É uma área muito vasta, trata-se de 
um pesquisador do comportamento humano.

 BR
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FREDERICO MERIJ A ESPANHA É AQUI
   
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez foi pintor oficial 

da corte espanhola do Rei Felipe IV e importante retratista 
do período barroco. Mais de quatro séculos de história sepa-
ram o autor do quadro As meninas e o artista mineiro Frede-
rico Merij, que criou uma nova leitura para a obra de Veláz-
quez em Del clásico gusto español, exposição em cartaz na 
Galeria Poliedro do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM).

Apesar de todo o debate envolto no quadro mais fa-
moso de Velázquez – que retrata a infanta Margherita ao 
lado de suas damas de companhia, além do próprio pintor –, 
Merij propõe uma discussão sobre a História da Arte a partir 
dos trabalhos do artista espanhol. Usando do diálogo entre 
novas e antigas técnicas, ele se apropria da obra de Veláz-
quez para dar-lhe um novo sentido nas intervenções propos-
tas em objetos, cartões postais e álbuns que contextualizam 
o espectador da mostra. “Deslocamento é o termo que me-
lhor define esta exposição, que foi pensada exclusivamente 
para o MAMM. Além das obras do artista, uso referências da 
História para dar forma ao meu próprio trabalho”.

Assim, embora a infanta seja a personagem principal 
de Del clásico gusto español, o público se depara com toda a 
narrativa que envolvia o paço imperial europeu do século XVII. 
Cores, religiões, gastronomia, mitos, vestimentas, tudo foi revi-
sitado pelo olho de Merij para criar releituras e suposições que 
instituem uma nova e peculiar Espanha. “Infanta é a princesa 
que, mesmo filha do rei, não herda a coroa, e as infantas de 
Velázquez sempre foram representadas ainda meninas. Porém, 
nada é eterno, e a idade também chega às princesas”, afirma 
o artista. A vaidade é o fio que conduz a obra Te conservaras 
siempre joven, Princesa, que apresenta uma mulher de ex-

pressão desgastada no papel da infanta, sobre 
uma antiga caixinha de maquiagem, numa 
postura em que nada lembra uma soberana.

NOVOS SIGNIFICADOS

Convidada para assinar o texto 
de abertura da exposição, a artista 

plástica e doutoranda em Artes Vi-
suais  na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro Cláudia Matos entende que o 

cenário místico que envolvia a 
obra de Velázquez revelava a 
fragilidade e a complexidade 
dramática do que represen-
tava ser espanhol. “O gosto 
pela arte espanhola povoa o 
imaginário de Merij. Ele ex-
plora diferentes técnicas ao 
deslocar ‘Infantas e Infantes’ 
para contextos atemporais. 
Revisitações do artista aos tra-
balhos de Velázquez conferem 
às imagens e objetos redes de 

novos significados. Caixas, amuletos, crendices e objetos”, 
observa Cláudia.

Explorando e deslocando não somente o tempo, a 
mostra também transfere a atenção para outros persona-
gens da corte, como é o caso do príncipe Felipe – também 
retratado por Velázquez em O Infante Felipe Próspero –, que 
ganha um registro de misticismo na visão de Merij. A história 
paralela do infante inclui a discussão dos amuletos mágicos 
utilizados contra males e para prevenir doenças, como é o 
caso dos penduricalhos, traçados na obra original, e da figa 
e do anil – símbolos de boa sorte – incluídos por Merij no 
trabalho Caixa para o príncipe próspero (Caja mágica).

Esta, porém, não é a primeira vez que a obra de Ve-
lázquez desperta o interesse na trajetória produtiva de artistas. 
Considerado um dos mais importantes pintores do século XX, 
Picasso realizou, na década de 1950, uma série de releituras 
baseada no quadro As meninas, buscando alinhar a arte espa-
nhola à arte produzida na Europa. Goya e Salvador Dalí, entre 
outros, também foram entusiastas da pintura de Velázquez e re-
produziram vários de seus quadros ao longo de suas carreiras.

LINGUAGEM

Este mesmo procedimento de interpretação e apro-
priação que levou Merij a se “espelhar” em Velázquez é um 
importante conceito para a arte contemporânea atual, que 
orientou a concepção da exposição. Compreensão esta que 
passou não somente pelo domínio da imagem, mas também 
da linguagem. Em sua recente ida à Europa, Cláudia Matos 
agendou visitas ao Museu Picasso para enviar ao artista mi-
neiro anotações de viagem que pudessem ser incorporadas à 
exposição.  A palavra escrita serve, agora, como alicerce para 
a construção de novos diálogos dentro da obra do artista plás-
tico. De acordo com Cláudia Matos, a mensagem linguística 
serve de “âncora” à imagem. “Frederico Merij, em seu proces-
so de criação, utiliza âncoras para as suas imagens, no trans-
curso desta proposta. Mantém correspondências com uma 
artista que seria, para ele, ‘una infanta brasileña’”, explica. 

De posse de cartões postais encaminhados com vistas 
à concepção da mostra, Merij revive a Europa de Velázquez, 
quando cartas de amor não eram praxe entre os amantes de 
casamentos arranjados. Ao contrário, o próprio pintor era en-
viado aos países vizinhos como retratista real para estampar 
sobre a tela a beleza dos pretendentes a reis e rainhas. 

O ofício é agora revisitado: pop art, dadaísmo e arte 
conceitual vão ao encontro do mais denso barroco. A mos-
tra traz técnicas, texturas e abordagens diferentes para um 
conceito, ainda em construção, do que é a arte. Velázquez 
já propunha algo com sua obra repleta de jogo de espe-
lhos, representações do artista e criação de espaços fictícios. 
Fundamentada por pensadores como Foucault e Aristóteles, 
Cláudia afirma que espectador e modelo invertem seus pa-
péis, para, enfim, concluir: “O espectador observado consti-
tui parte da obra – seria intruso, um excesso na obra?”
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CINE-THEATRO CENTRAL
Praça João Pessoa, s/nº. 
(32) 3215-1400
www.theatrocentral.ufjf.br

MAMM 
MUSEU DE ARTE 
MURILO MENDES
Rua Benjamin Constant, 790
(32) 3229-9070
www.ufjf.br/mamm
Terça a sexta: 10h às 18h
Sábados e domingos: 13h às 18h

EXPOSIÇÕES

Arte Brasileira, Anos 60/70
Galeria Convergência

A mesa, Yara Tupynambá
Galeria Retratos-relâmpago

Verde: revista de arte e cultura
Espaço Lugar de Honra 

Del clásico gusto español, 
Frederico Merij
Galeria Poliedro

LEITURAS TEMÁTICAS
06.03, 20h Lançamento do 
livro Uma Verde história, de 
Joaquim Branco e Fernando 
Abritta
20.03, 20h Lançamento dos 
livros Sísifo desce a montanha 
e Ler o Mundo, de Affonso 
Romano de Sant’Anna
30.03, 19h Lançamento 
do livro Itamar e o bando 
de sonhadores, de Ismair 
Zaghetto

MUSICAMAMM
15.03, 20h Coral Pró-Música
22.03, 20h Dudu Lima Trio
29.03, 20h Coral Universitário

DIÁLOGOS ABERTOS
20.03, 18h Affonso Romano 
de Sant’Anna
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Obra Te conservaras siempre joven, de Frederico Merij, técnica mista, 2012.


