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Paolina Bonaparte, Canova - Galleria Boorghese,  Roma

l’editoriale
Care lettrici e
gentili lettori!

Queridas leitoras
e gentis leitores!

O Parnaso di maggio 
presenta alcune novità, 
ospitando l’avvocato João 
Paulo, di Florianópolis e 
le sue poesie, che ha scel-
to di esordire, come poeta, 
nella nostra rivista e, come 
novità assoluta la 3ª Clas-
se della scuola di Policoro, 
che ha partecipato ad un 
importante concorso in-
ternazionale, tenutosi nel 
prestigioso castello di Dui-
no, vicino a Trieste. Buona 
lettura.

O Parnaso de Maio apre-
senta algumas novidades, 
recebendo o advogado João 
Paulo, de Florianópolis, e 
seus poemas, que escolheu 
estrear, como poeta, em 
nossa revista e, como novi-
dade absoluta, a 3ª Turma 
da Escola de Policoro, na 
Itália, que participou de 
uma importante competi-
ção internacional, realiza-
da no prestigioso castelo de 
Duino, perto de Trieste. Boa 
leitura.

Raffaello Sanzio, Il Parnaso, Stanza della Segnatura, Musei Vaticani
Raffaello Sanzio, O Parnaso, Sala da Segnatura, Museus Vaticanos
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A Pintura La pittura

As Artes 
Plásticas

       Le Arti
           Plastiche
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Quem é
Tiago Marques

Chi è
Tiago Marques

 Tiago Marques é um artista natural de 
Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. Au-
todidata na pintura, iniciou seus estudos em 
Design Industrial em 2010 na ilha de Floria-
nópolis - SC. A partir desse período passou 
a trabalhar com designers gráficos, artesãos, 
cenógrafos, músicos, dialogando com o fazer 
manual, a cultura material, as relações das 
artes, sempre trazendo um olhar atento do 
mundo ao redor e suas estórias cotidianas 
para dentro de suas obras.

Em seu trabalho podemos observar cená-
rios mundanos e ao mesmo tempo fantásti-
cos. A constante busca por evidenciar o que 
muitas vezes é omitido em uma cena torna 
o trabalho do artista capaz de despertar as 
memórias mais improváveis no espectador.

Tiago Marques è un artista di Santa Rita 
do Passa Quatro, San Paolo. Autodidatta in 
pittura, ha iniziato i suoi studi di Disegno In-
dustriale nel 2010, nell'isola di Florianópolis 
- SC. Da quel momento inizia a collaborare 
con grafici, artigiani, scenografi, musicisti, 
dialogando con il lavoro manuale, la cultura 
materiale, le relazioni delle arti,, portando 
sempre nelle sue opere uno sguardo attento 
al mondo che lo circonda e alle loro storie 
quotidiane.

Nel suo lavoro possiamo osservare scena-
ri banali e allo stesso tempo fantastici. La 
continua ricerca di evidenziare ciò che spes-
so viene omesso in una scena rende il lavoro 
dell’artista capace di risvegliare nello spetta-
tore i ricordi più improbabili.
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Cocada

Bacuri

Flora marginal

Chico primata
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Maré baixa

Xaba Xepa

Quixote do mar
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Quem é
Lady Grácia Balfour

Chi è
Lady Grácia Balfour

Lady Grácia Balfour - Life and Art International  
2022

São Paulo – Glasgow – Dubai – Abu Dhabi – Lon-
dres 

Ela é membro de diversas Academias e Centros Cul-
turais do Brasil, incluindo o IBB (Instituto Biográfico 
Brasileiro). Recebeu diversos títulos e medalhas aca-
dêmicas.

Lady Gracia Balfour, artista plástica brasileira, é 
conhecida internacionalmente, através das suas obras 
de arte, em exposições coletivas iniciadas em 1982 e 
1984, no Club Paineiras - S.P.  No ano de 1986 deu iní-
cio a exposição individual, realizada no espaço Cedros 
(São Paulo), com patrocínio da empresa Almadén.

Em 1987 levou a sua arte para Glasgow (Scotland), 
onde permaneceu por 17 anos entre exposições e minis-
trando sua arte em óleo sobre tela. Nos anos de 2003, 
2004 e 2005, lecionou ART em óleo sobre tela, em 
Glasgow – Scotland. 

De 2008 a 2009 lecionou ART no ‘LADYS CLUB’, 
em Dubai – (UEA).

Seu amor e dedicação pela arte, através de suas obras 
inéditas, a tornou conhecida nos Emirados Árabes, rea-
lizando seu trabalho de pesquisa e elaboração de obras 
que estão em diversos países. Gracia Balfour teve suas 
obras em importantes espaços culturais e empresariais, 
em Abu Dhabi e em Dubai - onde residiu por 18 anos. 

Em 2018 conquistou seu endereço cultural, organi-
zando sua Galeria de Arte, que está localizada no Hotel 
Al Jazira, em Ghantoot - Abu Dhabi (UEA). 

Em 2020 Gracia Balfour passa um ano com 
sua exposição individual no “La Postreria Do-
wntown”, em Souq Al Bahar, no centro de Du-
bai.

A convite do sheik Kalifa (Abu Dhabi), a 
pintora Gracia Balfour teve suas obras em ex-
posição, onde outros artistas ainda não haviam 
estado. Sua mais importante ‘Exposição Solo’ 
foi realizada no Emirates Palace Hotel, por cin-
co semanas, no mais prestigiado dos Emirados 
Árabes Unidos. Outro destaque foi sua exposi-
ção individual no ‘Damac Maison Canal Vie-
ws’, em Business Bay, Dubai, por 3 semanas. 
Ela participou, por duas ocasiões, em 2019, do 
DIFC Art Night 2019, em Dubai. 

Em agosto de 2020, Gracia voltou para Lon-
dres - Inglaterra, e continua dedicada à sua pro-
dução artísticas, tendo participado, em outubro 
de 2021, com 4 obras, da ‘Exhibition African 
- APSC – Alliance Bussiness and Cultural Ac-
tivities Conference’, at the Holliday-Inn Hotel, 
in the week of October 25th to 31st, 2021, in 
London – UK.

A trajetória dessa importante artista, se des-
taca mais ainda, com suas obras publicadas em 
magazines, jornais, livros, revistas e catálogos 
de arte no Brasil e na Europa.

Gracia Balfour é considerada, em uma visão 
holística, um ser que se constrói, através das 
relações inter-humanas, artísticas e culturais, 
registrando seu nome no ‘mundo da arte’. Sua 
trajetória artística continua em desenvolvimen-
to, em Londres (UK).

       Brasil, março de 2022 
(by Reginahlucas)
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THE THIN KING LADY, 2022 canvas; 100x120 cm Acrylic Mixt

Flamingos - 2022 - canvas;  40x60 cm - Acrylic Mixt

Caffe da manhã com Art, 2022. - canvas; 40x60 cm - Acrylic Mixt

Select fruits - 2022 - canvas; 50x60 cm - Acrylic Mixt
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  As Artes 
  Plásticas
    Le Arti
    Plastiche

A Escultura - La Scultura

David, Gian Lorenzo Bernini - Galleria Borghese,  Roma



22 23

O Parnaso, maio de 2022italiamiga arte, design, literatura

LuizLuiz
CorreiaCorreia

dede
AraujoAraujo

Aprendi técnicas de escultura e pintura com meu Aprendi técnicas de escultura e pintura com meu 
pai, Pedro Gaspar Jens Correia de Araujo, quando pai, Pedro Gaspar Jens Correia de Araujo, quando 
ele era professor do Museu de Arte Moderna (MAM) ele era professor do Museu de Arte Moderna (MAM) 
do Rio de Janeiro e, depois, quando morei com ele do Rio de Janeiro e, depois, quando morei com ele 
em Ouro Preto, MG - Brasil.em Ouro Preto, MG - Brasil.
Trabalho em esculturas utilizando papier mâché, re-Trabalho em esculturas utilizando papier mâché, re-
sina de poliéster, fibra de vidro, pedra-sabão, argila, sina de poliéster, fibra de vidro, pedra-sabão, argila, 
gesso, cera, clay, bronze, etc.gesso, cera, clay, bronze, etc.
Minhas pinturas sobre Eucatex são realizadas com Minhas pinturas sobre Eucatex são realizadas com 
uma técnica que aprendi com meu pai, onde misturo uma técnica que aprendi com meu pai, onde misturo 
cola de madeira e pigmentos minerais.cola de madeira e pigmentos minerais.
Restaurei obras do meu pai como uma réplica do ín-Restaurei obras do meu pai como uma réplica do ín-
dio curumim, que está localizado sobre uma peque-dio curumim, que está localizado sobre uma peque-
na ilhota na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ - Brasil.na ilhota na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ - Brasil.
Ultimamente, estou criando alguns desenhos de pei-Ultimamente, estou criando alguns desenhos de pei-
xes em papel e, em seguida, finalizando e vetorizando xes em papel e, em seguida, finalizando e vetorizando 
as artes no computador. Por fim, elas são impressas as artes no computador. Por fim, elas são impressas 
em Fine Art, um tipo de impressão realizada sobre em Fine Art, um tipo de impressão realizada sobre 
papel de algodão ou fibras naturais como bambu e papel de algodão ou fibras naturais como bambu e 
que oferece longevidade, conservação e preservação que oferece longevidade, conservação e preservação 
às obras de arte.às obras de arte.
Seguindo exigências e padrões museológicos, a im-Seguindo exigências e padrões museológicos, a im-
pressão Fine Art imprime dentro dos critérios que pressão Fine Art imprime dentro dos critérios que 
garantam a preservação, fidelidade e permanência, garantam a preservação, fidelidade e permanência, 
exigidos pelos museus, galerias e colecionadores. exigidos pelos museus, galerias e colecionadores. gg

Ho imparato le tecniche di scultura e pittura da mio Ho imparato le tecniche di scultura e pittura da mio 
padre, Pedro Gaspar Jens Correia de Araujo, quan-padre, Pedro Gaspar Jens Correia de Araujo, quan-
do era professore al Museum of Modern Art (MAM) do era professore al Museum of Modern Art (MAM) 
di Rio de Janeiro e, successivamente, quando vivevo di Rio de Janeiro e, successivamente, quando vivevo 
con lui a Ouro Preto, MG - Brasile.con lui a Ouro Preto, MG - Brasile.
Lavoro nelle sculture usando cartapesta, resina Lavoro nelle sculture usando cartapesta, resina 
poliestere, fibra di vetro, tufo, argilla, gesso, cera, poliestere, fibra di vetro, tufo, argilla, gesso, cera, 
bronzo, ecc.bronzo, ecc.
I miei dipinti su Eucatex sono realizzati usando una I miei dipinti su Eucatex sono realizzati usando una 
tecnica che ho imparato da mio padre, dove mescolo tecnica che ho imparato da mio padre, dove mescolo 
colla per legno e pigmenti minerali.colla per legno e pigmenti minerali.
Ho restaurato le opere di mio padre come una re-Ho restaurato le opere di mio padre come una re-
plica del piccolo indiano, che si trova su un isolotto plica del piccolo indiano, che si trova su un isolotto 
nella Laguna Rodrigo de Freitas, a Rio de Janeiro.nella Laguna Rodrigo de Freitas, a Rio de Janeiro.
Ultimamente, sto creando alcuni disegni di pesci su Ultimamente, sto creando alcuni disegni di pesci su 
carta e poi finendo e disegnando le arti sul compu-carta e poi finendo e disegnando le arti sul compu-
ter. Infine, i disegni così ottenuti sono stampati in ter. Infine, i disegni così ottenuti sono stampati in 
Fine Art, un tipo di stampa realizzato su carta di Fine Art, un tipo di stampa realizzato su carta di 
cotone o fibre naturali, come il bambù, e che offre cotone o fibre naturali, come il bambù, e che offre 
longevità, conservazione e conservazione alle opere longevità, conservazione e conservazione alle opere 
d'arte.d'arte.
Seguendo i requisiti e gli standard dei musei, la Seguendo i requisiti e gli standard dei musei, la 
stampa Fine Art stampa secondo i criteri che garan-stampa Fine Art stampa secondo i criteri che garan-
tiscono la conservazione, la fedeltà e la permanenza tiscono la conservazione, la fedeltà e la permanenza 
richieste da musei, gallerie e collezionisti. richieste da musei, gallerie e collezionisti. 
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  As Artes 
  Várias
    Le Arti
    Varie

Andrea della Robbia, Roundel con testa di giovane , ca . 
1470, La National Gallery of Art, Washington, DC



28 29

O Parnaso, maio de 2022italiamiga arte, design, literatura

Quem é Quem é 
Vitória BasaiaVitória Basaia

Chi èChi è
Vitória BasaiaVitória Basaia

Vitória Basaia è un’incisore, scultrice, 
scrittrice ed educatrice culturale. Concettu-
alista, è riconosciuta per le sue opere auten-
tiche, da miscele di scarti ed elementi della 
natura, come le pigmentazioni estratte dalla 
terra. È originaria di Rio, ma dal 1981 vive 
a Várzea Grande, regione metropolitana di 
Cuiabá, Mato Grosso.

L’artista non ha frequentato la scuola d’ar-
te. La full immersion negli esuberanti bio-
mi, Cerrado, Pantanal e Amazon, ha scolpito 
questa alchimista che fa germogliare dalle sue 
dita i disegni inquietanti che si materializza-
no attraverso l’inesauribile processo creativo. 
Basaia ha partecipato a più di 50 mostre, sa-
loni e biennali in Brasile e all’estero e la sua 
casa è un museo aperto ai visitatori.

Vitória Basaia  é gravurista, escultora, es-
critora e educadora cultural.  Conceitualis-
ta,  é reconhecida  pela  obras genuínas, a 
partir de mesclas de resíduos  e elementos 
da natureza, como pigmentações extraídas 
da terra.  É carioca, mas vive  em Várzea 
Grande, região metropolitana de Cuiabá,  
Mato Grosso, desde 1981. 

A artista  não frequentou escola de arte. 
A plena imersão nos exuberantes biomas, 
Cerrado, Pantanal e Amazônia,  esculpiu 
essa alquimista que faz brotar dos dedos os 
desenhos inquietantes que se materializam 
pelo inesgotável processo criativo. Basaia 
participou em mais de 50 exposições, salões e 
bienais pelo Brasil e no exterior e a sua casa 
é um museu aberto à visitação. 



30 31

O Parnaso, maio de 2022italiamiga arte, design, literatura

Pigmentos naturais sobre celulose bruta. Foto Julio César Jota

 Pigmentos naturais sobre  celulose bruta. Foto Julio César Jota.

Pigmentos naturais sobre papel canson. Foto Julio César Jota
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 Pigmentos naturais sobre celulose bruta. Foto Julio César Jota

 Pigmentos naturais sobre papel canson. Foto Julio César Jota. 

Pigmentos naturais sobre tela. Foto Julio César Jota. 
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 Pigmentos naturais sobre mouses. Foto Mário Vilela.

Técnica mista sobre garrafas pets. Foto Mário Vilela. 
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A ARTE NA 
FOTOGRAFIA
L’ARTE NELLA
FOTOGRAFIA
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Quem é Quem é 
Sauro GinnettiSauro Ginnetti

 Chi è Chi è
 Sauro Ginnetti Sauro Ginnetti

Una passeggiata con il nostro amico foto-
grafo,  per ammirare alcuni scorci di un luogo 
ricco di storia e memoria: gli scavi della vec-
chia Pompei.

La fiorente e sofisticata  città romana sepol-
ta nel 79 a.c. da una coltre di cenere e lapilli 
durante la fatale eruzione del Vesuvio, è oggi 
il sito archeologico più visitato al mondo e re-
gala emozioni pietra su pietra.

Immagini di quella che fu una città elegan-
te: strade , piazze, fontane, negozi e teatri, case 
affrescate e pavimenti a mosaici preservati nei 
secoli.

Il piacere di  rivivere i fasti di una civiltà  
che appartiene ai libri di storia.

Um passeio com nosso amigo fotógrafo, 
para admirar alguns vislumbres de um lugar 
rico em história e memória: as escavações da 
antiga Pompéia.

A próspera e sofisticada cidade romana en-
terrada, em 79 a.C,, de um manto de cinzas e 
piroclastos durante a erupção fatal do Vesú-
vio, é hoje o sítio arqueológico mais visitado 
do mundo e oferece emoções pedra por pedra.

Imagens do que já foi uma cidade elegan-
te: ruas, praças, fontes, lojas e teatros, casas 
com afrescos e pisos de mosaico preservados 
ao longo dos séculos.

O prazer de reviver as glórias de uma ci-
vilização que pertence aos livros de história.
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A ARTE NA
 LITERATURA
L’ARTE NELLA
LETTERATURA
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Quem éQuem é
Adriana GiugniAdriana Giugni

A Professora Adriana Gavião Giugni é 
formada em Turismo e pós-graduada em 
Gestão de Recursos Humanos. Participou 
de estudos técnico-científicos na Amazônia 
Brasileira, na área de prospecção petrolífe-
ra e de gás natural. Proferiu palestras no 
BIOCOR INSTITUTO sobre o Tema “A 
Arte da Boa Convivência”. Ocupa a Ca-
deira 9 da ARCÁDIA de Minas Gerais e 
a Cadeira 59 da Academia de Letras João 
Guimarães Rosa da PMMG. Autora dos li-
vros Flores em meu caminho e Nuvens no 
horizonte.

La professoressa Adriana Gavião Giu-
gni ha una laurea in Turismo e un diploma 
post-laurea in Gestione delle Risorse Uma-
ne. Ha partecipato a studi tecnico-scientifi-
ci nell'Amazzonia brasiliana, nell'area della 
prospezione di petrolio e gas naturale. Ha 
tenuto conferenze presso il BIOCOR INSTI-
TUTE sul tema “L'Arte del Buon Vivere”. 
Occupa la cattedra 9 di ARCÁDIA a Minas 
Gerais e la cattedra 59 dell'Accademia di let-
tere João Guimarães Rosa del PMMG. Au-
tore dei libri Flowers on my way e Clouds on 
the horizon.

Chi èChi è
Adriana GiugniAdriana Giugni
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Fotos de família

Trazem doces lembranças
Momentos peculiares
De radiante alegria

Toda mágoa se esvai
Todo rancor, toda ira
Quando a bondade escondida
Revela-se no coração feliz.

Não importa a tristeza
Não importa a dor.
Na brevidade da vida
Importa, mesmo, é o amor.

Foto di famiglia

Portano dolci ricordi
momenti peculiari
di radiosa gioia

Tutto il dolore se ne va
Tutto rancore, tutta ira
Quando la bontà nascosta
Si rivela nel cuore felice.

non importa la tristezza
Non importa il dolore.
nella brevità della vita
Ciò che conta davvero è l'amore.

Casas branquinhas

As casas branquinhas
E suas janelas azuis
Exibem suas flores
Em jardineiras multicores

Perfumam as ruas cinzentas
 As calçadas desenhadas
Com suas pedras e seus recortes
Retoques de um invisível artesão.

Transeuntes apressados
Desconhecem os labores
Os sofrimentos e horrores
Escondidos da multidão.

Transeuntes apressados
Não se incomodam com os gemidos
Abafados pelos sorrisos
Além dos muros - dissimulados...

Case bianche

Le case bianche
E le loro finestre blu
mostrano i loro fiori
In fioriere multicolori

Profumano le strade grigie
I marciapiedi disegnati
Con le pietre e i loro tagli
Ritocchi di un artigiano invisibile.

Passanti frettolosi
Non conoscono i lavori
Le sofferenze e gli orrori
Nascosti dalla folla.

Passanti frettolosi
Non si preoccupano con i gemiti
attutiti dai sorrisi
Oltre le mura - dissimulati...

Prisões

Dia de solidão
Angústia e dor na alma:
Dia de escuridão.

Nenhum brilho sequer
De um olhar amigo ou
De um sorriso qualquer

Densas trevas – tangíveis.
Paralisam mínimos atos
Afloram pensamentos temíveis

O coração se verga no fracasso
Das lembranças indeléveis
Esboçando tênue compasso.

É o ensaio da dança sombria
Que assombra a mente incerta
Em seu exílio, dia após dia.

Prigioni

Giorno di solitudine
Angoscia e dolore nell'anima:
Giorno di tenebre.

Nessun brillio
Di uno sguardo amico o
Di un qualsiasi sorriso

Dense tenebre - tangibili.
Paralizzano minimi atti
Affiorano pensieri paurosi

Il cuore si piega nel fallimento
Dei ricordi indelebili
Abbozzando tenue battuta.

È il saggio della danza oscura
Che ossessiona la mente incerta
Nel suo esilio, giorno dopo giorno.
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Quem éQuem é
João Paulo de SouzaJoão Paulo de Souza

Chi èChi è
João Paulo de SouzaJoão Paulo de Souza

João Paulo de Souza, 72 anos, reside em 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. É Ad-
ministrador aposentado e Advogado Sênior 
do Escritório Souza & De Lorenzi Advoca-
cia Cooperativa. É ligado à cultura desde os 
tempos de estudante no Instituto Estadual 
de Educação, tendo sido inclusive articu-
lista colaborador no antigo Jornal O Esta-
do, em Florianópolis. Como administrador 
público, incentivou a realização de concur-
sos literários, dos quais resultaram publi-
cações de livros na área de contos e poesia, 
inclusive de gastronomia. Embora escreva 
crônicas e poesias, seus trabalhos perma-
necem inéditos, sendo que esta publicação 
é fruto do insistente incentivo da poetisa 
Edenice Fraga, sua namorada e autora de 
livros, além de participante de coletâneas 
organizadas em livros por Eduardo Pacelli.

João Paulo de Souza, 72 anos, reside em 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. É Ad-
ministrador aposentado e Advogado Sênior 
do Escritório Souza & De Lorenzi Advoca-
cia Cooperativa. É ligado à cultura desde os 
tempos de estudante no Instituto Estadual 
de Educação, tendo sido inclusive articulista 
colaborador no antigo Jornal O Estado, em 
Florianópolis. Como administrador público, 
incentivou a realização de concursos li-
terários, dos quais resultaram publicações 
de livros na área de contos e poesia, inclusi-
ve de gastronomia. Embora escreva crônicas 
e poesias, seus trabalhos permanecem inéd-
itos, sendo que esta publicação é fruto do in-
sistente incentivo da poetisa Edenice Fraga, 
sua namorada e autora de livros, além de 
participante de coletâneas organizadas em 
livros por Eduardo Pacelli.

JPQualquer é o pseudônimo de João Paulo de Souza

JPQualquer è lo pseudonimo di João Paulo de Souza
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Hoje, caminhando, olhei outras coisas.
Vi as pedras. Como são belas as pedras!

Admirei a calma e a paciência delas:
As suas formas, dureza, tamanhos.

Icebergs pesados de tempos antanho
Plantados n’água, emersos, desde outrora,

Servem de pouso a gaivotas flagelas
Hospedeiras de vida, em tempos afora.

Hoje, caminhando, vi outras coisas.
Atentei a vida. Como são belas as vidas!

Admirei as diferentes formas delas:
Mariscos abraçados às pedras, à espera
De alimento, das águas em movimento
Que lambem areias do mar lamacento

Qual cheiro de vento, que ora te espera.

Hoje, caminhando, cuidei d’outras coisas.
Vi a morte. Como são certas as mortes!

De gentes e peixes, mariscos ou marmotas,
Das paisagens cedidas a cidades e fortes
De essências vitais, ou de flores remotas.
A morte e a vida são eternas consortes.

Hoje, caminhando, dei-me conta de mais.
Vi as pessoas. Como são as pessoas?!

São mais que mariscos, pedras, cidades.
A solidão da existência, o condão da liberdade

São pesos que carregam a angústia fatal 
Sós ou com outros, conforme a escolha.

Nada é à-toa, qual o sentido, afinal?!

AS PEDRAS E MAIS

Oggi, camminando, ho guardato altre cose.
Ho visto le pietre. Quanto sono belle le pietre!

Ho ammirato la loro calma e pazienza:
Le loro forme, durezza, dimensioni.

Iceberg pesanti d'altri tempi
Piantati nell'acqua, emersi, fin dai tempi antichi,

Servono come atterraggio ai gabbiani stanchi
Ospiti della vita, in tempi passati.

Oggi, camminando, ho visto altre cose.
Ho prestato attenzione alla vita. Come sono belle le vite!

Ho ammirato le loro diverse forme:
Crostacei che abbracciano i sassi, in attesa

Di cibo, di acque in movimento
Che lambiscono le sabbie del mare fangoso,

Come odore di vento, che ora ti aspetta.

Oggi, camminando, mi sono occupato di altre cose.
Ho visto la morte. Come sono sicure le morti!

Di persone e pesci, crostacei o marmotte,
Dai paesaggi ceduti a città e fortezze

Di essenze vitali, o di fiori remoti.
La morte e la vita sono coniugi eterni.

Oggi, camminando, ho capito di più.
Ho visto le persone. Come stanno le persone?!

Sono più che molluschi, sassi, città.
La solitudine dell'esistenza, l'incanto della libertà

Sono pesi che portano l'angoscia fatale
Da solo o con altri, a seconda della tua scelta.

Nulla è per caso, qual è il senso, allora?!

LE PIETRE E ALTRO
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Um dia chuvoso faz vibrar as cordas do pensamento.
A chuva produz tempo para recolhimento e reflexão,

E sensações quentes. 
Então eu canto:

Cheiros e Sabores
– Cachecol no pescoço, cheirinho Chanel

Tempero gostoso na boca do céu
(Veuve Clicquot, The Sound of Silence)
Ondas vibrantes, distantes, que afogam

Corpos em carícias 
Copiosamente dialogam.

Ondas de sons em corpos carentes
Enlaçam seus hálitos com sabores quentes.

Una giornata piovosa fa vibrare le corde del pensiero.
La pioggia produce tempo di raccoglimento e riflessione,

E sensazioni calde.
Quindi canto:
Odori e Sapori

– Sciarpa al collo, profumo Chanel
Saporito condimento nella bocca del cielo

(Veuve Clicquot, Il suono del silenzio)
Onde vibranti e lontane che affogano

corpi in carezze
Dialogano copiosamente.

Onde sonore nei corpi bisognosi
Allargano il respiro con caldi sapori.

CHEIROS E SABORES ODORI E SAPORI
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É com grande satisfação que a 
revista O Parnaso acolhe o poema 
da turma 3D da Escola Primária 
“L. Milani” da Policoro, que re-
cebeu o diploma de “Relatório 
Especial”, pela secção “Projec-
tos Escolares”, na 18ª edição do 
Concurso Internacional Poesia e 
Teatro”, no Castelo de Duino, na 
Itália.

È con immenso piacere che la 
rivista O Parnaso ospita la poesia 
della classe 3D della scuola Pri-
maria“L. Milani” di Policoro, che 
è stata premiata con il diploma di 
“Segnalazione Speciale”, per la 
sezione “Progetti Scuola”, nella 
XVIII edizione del Concorso Inter-
nazionale di Poesia e Teatro”, pres-
so il Castello di Duino, in Italia. 
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Da un bel po’ di tempo
ci mancano i sorrisi

dei volti amici,
le foto scattate insieme e vicini

abbracciati e felici,
stare con gli amici
senza disinfettante 
e niente distanze,

incontrarsi sempre con gli amati nonni
e gli allegri bisnonni.

Abbiamo nostalgia del compagno di banco
che aiutavamo quando era stanco,

nostalgia dei compleanni doppiamente felici
quando a scuola li festeggiavamo con gli 

amici.
Da lontano non più ci riconosciamo
perché la mascherina indossiamo.

Vorremmo dimenticare questa nostalgia
che non vuole andar via
e quando ciò succederà

vorrà dire che saremo tornati alla normalità

LA NOSTRA NOSTALGIAA NOSSA SAUDADE

Há algum tempo
sentimos falta de sorrisos

de rostos amigos,
fotos tiradas juntos e próximos

abraçados e felizes,
estar com os amigos

sem desinfetante
e sem distâncias,

sempre encontrando os avós amados
e os alegres bisavós.

Sentimos falta do nosso colega
que ajudávamos quando estava cansado,

saudade de aniversários duplamente felizes
quando na escola nós os celebrávamos com os 

amigos.
De longe já não nos reconhecemos

porque a máscara usamos.
Gostaríamos de esquecer essa saudade

quem não quer ir embora
e quando isso acontecerá

significará que voltamos ao normal.

A turma 3D, com a professora Rosanna Candia La classe 3D, con la insegnante, Rosanna Candia
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“Cada fotograma que compõe um filme, seja ele de qualquer gênero ou bitola, 
preto e branco ou a cores, longa ou curta, traz gravado uma mensagem que atinge 
individualmente o cérebro de cada espectador que o assiste. E a mensagem, seja ela 
qual for, é mentalmente traduzida segundo as experiências de vida e os valores de 
cada pessoa que está assistindo ao filme. Individual e subliminarmente, o especta-
dor “escolhe” os personagens para se identificar ou rejeitar, os aspectos da história 
que gratificam ou incomodam o seu subconsciente.” 

(Carlos Augusto Brandão)

A ARTE 
DO CINEMA

“Ogni fotogramma che compone un film, di qualsiasi genere o forma, in bianco e nero o a 
colori, lungo o corto, ha un messaggio registrato che raggiunge, individualmente, il cervello 
di ogni spettatore che lo guarda. E il messaggio, qualunque esso sia, viene tradotto mental-
mente in base alle esperienze e ai valori della vita di ogni persona che sta guardando il film. 
Individualmente e sub liminalmente, lo spettatore "sceglie" i personaggi da identificare o 
rifiutare, gli aspetti della storia che gratificano o disturbano il suo subconscio."

(Carlos Augusto Brandão)

L’ARTE 
DEL CINEMA
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Carlos Augusto Dauzacker Brandão

Quem éQuem é
Carlos Augusto BrandãoCarlos Augusto Brandão

Chi èChi è
Carlos Augusto BrandãoCarlos Augusto Brandão

Carlos Augusto Dauzacker Brandão, Diretor do CPCB, recentemente falecido, era gran-
de amigo da revista ITALIAMIGA.  Pesquisador, jornalista e crítico de cinema, era Diretor 
da FIPRESCI (Federação Internacional da Crítica Cinematográfica) para História do Ci-
nema e  Contatos com Cinematecas.  No CPCB, coordenou a restauração dos filmes Aviso 
aos Navegantes, Tudo Azul, Menino de Engenho, O País de São Saruê, O Homem que Virou 
Suco, Rico Ri à Toa e A Hora da Estrela. Carlos Brandão foi um lutador incansável pela 
preservação da memória fílmica brasileira. Em suas palestras em festivais nacionais e inter-
nacionais sobre cinema.

Carlos Augusto Dauzacker Brandão, direttore del CPCB (Centro de Pesquisadores do Ci-
nema Brasileiro), recentemente scomparso, era un grande amico della rivista ITALIAMIGA. 
Ricercatore, giornalista e critico cinematografico, è stato direttore della FIPRESCI (Federa-
zione internazionale di critica cinematografica) per la storia del cinema e dei contatti con i ci-
neasti. Al CPCB ha coordinato il restauro dei film Aviso aos Navegantes, Tudo Azul, Menino 
de Engenho, O País de São Saruê, O Homem que Virou Suco, Rico Ri à Toa e A Hora da 
Estrela. Carlos Brandão era un instancabile combattente per la conservazione della memoria 
cinematografica brasiliana. Fu conferenziere in vari festival cinematografici, nazionali e in-
ternazionali.
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O cinema brasileiro recebeu, desde o seu nas-
cimento, uma enorme participação de diretores, 
atores, atrizes, roteiristas, fotógrafos e músicos 
italianos. Os primeiros filmes brasileiros exibi-
dos, aqueles que marcam o nascimento do nos-
so cinema foram, segundo as pesquisas mais re-
centes, filmados e mostrados pela primeira vez 
ao público pelo napolitano Vittorio di Maio em 
1o de maio de 1897, no Cassino Fluminense, 
em Petrópolis. Até há pouco tempo atrás, essa 
primazia era dada aos irmãos Afonso e Pascoal 
Segreto, também napolitanos. De uma forma ou 
de outra, portanto, os nossos primeiros passos 
no cinema foram dados por italianos de origem 
e brasileiros de adoção.

O piemontês Vittorio Capellaro, um dos pioneiros mais importantes do nosso cinema, aqui 
viveu e morreu após ter feito sete longa-metragens, construído um estúdio completo em São 
Paulo e ter sido vítima de uma das maiores injustiças que temos notícia jamais feita a um ci-
neasta brasileiro. Aliás, a vida e a obra de Capellaro merece um artigo especial, que ficaremos 
devendo aos leitores de O Parnaso.

Com o passar dos anos, os créditos que apareciam nas telas eram um desfilar sem fim de no-
mes como Amico, Andalò, Attili, Basaglia , Belli , Bonfioli, Campogalliani, Cardinali, Carmi-
neo, Carrari, Castelaneto, Cerri, Civelli, Comelli, Dandini, D’Aversa, Del Pichia, De Robertis, 
Lambertini, Lazaro, Lazzarini, Lombardi, Magliani, Mancini, Marracini, Marzullo, Mastroian-
ni, Meliande, Molo, Napolitano, Padovani, Pichi, Pieralisi, Remani, Rogatto, Rossi, Salce, Ste-
no, Talamo, Tebaldi, Tonacci e Traversa, todos nascidos na península ; milhares de outros, esses 
já "oriundi", filhos, netos e bisnetos de imigrantes vindos de toda a Itália são hoje nomes que, de 
tão familiares, já os pensamos de origem nativa.

Gianni Ratto, por exemplo, um milanês com sólida formação intelectual e artística, vem para 
o Brasil a convite de Maria Della Costa ; aqui , ele ajuda até a criar um Departamento de teatro 
no MAM de São Paulo e, após alguns anos de enorme contribuição para a nossa vida cultural, 
volta para a Itália. Como ele, muitos outros artistas para cá vieram : ficaram alguns, foram-se 
outros. Esse é o caso de um dos maiores talentos que o teatro e o cinema italianos já nos man-
daram em qualquer época: o siciliano Adolfo Celi , paulista por adoção, mesmo que somente 
temporária.

O italo-brasileiro Adolfo Celi

Il cinema brasiliano ha ricevuto, sin dalla sua nascita, una grande partecipazione di 
registi, attori, attrici, sceneggiatrici, fotografi e musicisti italiani. I primi film brasiliani 
proiettati, quelli che segnano la nascita del nostro cinema, furono, secondo le ricerche più 
recenti, filmati e mostrati per la prima volta al pubblico dal napoletano Vittorio di Maio il 
1° maggio 1897, al Cassino Fluminense, a Petropoli. Fino a tempi recenti, questo prima-
to era affidato ai fratelli Alfonso e Pasquale Segreto, anche loro napoletani. In un modo 
o nell'altro, quindi, i nostri primi passi nel cinema sono stati fatti da italiani di origine e 
brasiliani di adozione.

Qui visse e morì il piemontese Vittorio Capellaro, uno dei più importanti pionieri del 
nostro cinema, dopo aver realizzato sette lungometraggi, costruito uno studio completo a 
San Paolo ed essere stato vittima di una delle più grandi ingiustizie di cui abbiamo mai 
sentito parlare subite da un regista brasiliano. A proposito, la vita e l'opera di Capellaro 
meritano un articolo speciale, che dobbiamo ai lettori di O Parnaso.

Negli anni, i titoli di coda apparsi sugli schermi furono una sfilata infinita di nomi come 
Amico, Andalò, Attili, Basaglia, Belli, Bonfioli, Campogalliani, Cardinali, Carmineo, Car-
rari, Castelaneto, Cerri, Civelli, Comelli, Dandini, D'Aversa, Del Picchia, De Robertis, 
Lambertini, Lazzaro, Lazzarini, Lombardi, Magliani, Mancini, Marracini, Marzullo, Ma-
stroianni, Meliande, Molo, Napolitano, Padovani, Picchi, Pieralisi, Remani, Rogatto, Ros-
si, Salce, Steno, Talamo, Tebaldi, Tonacci e Traversa, tutti nati nella penisola; migliaia di 
altri, quelli già "oriundi", figli, nipoti e pronipoti di immigrati provenienti da tutta Italia 
sono oggi nomi che, essendo così familiari, già li pensiamo come autoctoni.

Gianni Ratto, ad esempio, milanese di solida formazione intellettuale e artistica, venne 
in Brasile su invito di Maria Della Costa; qui aiutò anche a creare un Dipartimento di 
Teatro al MAM di San Paolo e, dopo alcuni anni di enorme contributo alla nostra vita cul-
turale, è tornato in Italia. Come lui, molti altri artisti sono venuti qui: alcuni sono rimasti, 
altri sono ripartiti. È il caso di uno dei più grandi talenti che il teatro e il cinema italiano 
ci abbia trasmesso in qualsiasi epoca: il siciliano Adolfo Celi, paolista d'adozione, anche 
se solo temporaneamente. 

Celi, nato a Messina nel 1922, ha avuto la sua formazione teatrale presso l'Accademia 
Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, dove si è diplomato nel 1945. Ha iniziato presto 
a lavorare come attore e regista teatrale, ma si è rivolto anche al cinema, avendo recitato 
in Un Americano in vacanza, di Luigi Zampa, nel 1946 e Proibito Rubare, opera prima 
di Luigi Comencini, che divenne uno dei più importanti registi del movimento neorealista 
italiano.

L’italo-brasiliano Adolfo Celi



68 69

O Parnaso, maio de 2022italiamiga arte, design, literatura

Celi , nascido em Messina em 1922, teve a sua formação teatral na Academia Nacional de Arte 
Dramática de Roma, onde diplomou-se em 1945. Logo começou a trabalhar como ator e diretor 
teatral, mas também voltou-se para o cinema, tendo atuado em Un Americano in Vacanza, de 
Luigi Zampa, em 1946 e Proibito Rubare, o filme de estréia de Luigi Comencini, que veio a ser 
um dos diretores mais importantes do movimento neo-realista italiano.

O Teatro Brasileiro de Comédia – TBC – que Franco Zampari havia fundado em 1948 em São 
Paulo, de imediato "importa" ou contrata profissionais da qualidade de Luciano Salce, Ruggero 
Jacobi, o polonês Ziembinski e, entre eles, Adolfo Celi, que logo se tornou um dos nossos direto-
res teatrais mais importantes : encenou peças que mudaram a gramática do teatro brasileiro, como 
Arsênico e Alfazema, Antígona , Seis personagens à procura de um ator e A longa jornada de um 
dia para dentro da noite, de O’Neil. Não demorou muito para formar sua própria companhia de 
teatro, junto com Paulo Autran e Tônia Carrero, a Tônia-Celi-Autran.

Em 1949, o mesmo Franco Zampari, apoiado por diversos industriais paulistas, resolveu criar 
um estúdio cinematográfico brasileiro que modernizasse a nossa produção, elevando-a aos mes-
mos níveis do cinema de Hollywood. Importou técnicos, roteiristas e equipamentos de última 
geração, construiu um enorme estúdio em São Bernardo do Campo e iniciou a maior aventura 
que o nosso cinema já havia testemunhado. Alberto Cavalcanti , o brilhante diretor brasileiro re-
sidente na Europa, onde era reconhecido como um dos melhores documentaristas do cinema, foi 
designado como uma espécie de "gerente artístico" do novo estúdio paulista.

Mesmo assim, o prestígio de Adolfo Celi junto a Zampari e aos demais membros da Vera Cruz 
era tal, que ele foi escolhido para dirigir Caiçara (1950), o primeiro filme feito pela Vera Cruz. 
Locado em Ilhabela e trazendo Eliane Lage no papel principal, Caiçara não escondia em sua es-
tética toda uma influência neo-realista. Em 1952, Celi voltou a dirigir um filme para a Vera Cruz, 
Tico-tico no fubá, com Tônia Carrero e Anselmo Duarte, este no papel de Zequinha de Abreu. 
Apesar da fraca estrutura de distribuição/exibição – razão principal da falência em que a Vera 
Cruz iria cair em 1955 , esse filme de Adolfo Celi talvez tenha sido, junto com Os Cangaceiros e 
Sinhá-Moça , o filme de maior sucesso da frustrada experiência da Vera Cruz.

Em 1961, Celi retornou para a Itália, onde retomou o seu trabalho de ator e diretor de teatro; 
ao mesmo tempo, iniciou uma carreira internacional de sucesso, com participação em filmes 
como Este mundo é dos loucos (1966), de Phillipe de Broca, Brancaleone nas cruzadas (1970), 
de Mario Monicelli, O fantasma da liberdade (1974), de Luis Buñuel e como um arqui-vilão em 
007 contra a chantagem atômica(1965), de Terence Young. Em 1968, co-dirigiu, com Vittorio 
Gassman, O Álibi.

Adolfo Celi, fonte de uma das maiores contribuições para o teatro e para o cinema brasileiros 
morreu em 1986, na Itália. Seu nome, no entanto, está para sempre ligado às artes brasileiras.

Il Teatro Brasileiro de Comédia – TBC – che Fran-
co Zampari aveva fondato nel 1948 a San Paolo, subito 
"importò" o assunse professionisti come Luciano Sal-
ce, Ruggero Jacobi, il polacco Ziembinski e, tra que-
sti, Adolfo Celi, che ben presto divenne uno dei nostri 
più importanti registi teatrali: ha messo in scena opere 
che hanno cambiato la grammatica del teatro brasilia-
no, come Arsenico e Alfazema, Antigone, Sei personag-
gi alla ricerca di autore e Un lungo viaggio dal giorno 
alla notte, di O'Neil. Non ci volle molto per formare la 
sua compagnia teatrale, insieme a Paulo Autran e Tônia 
Carrero, Tônia-Celi-Autran.

Nel 1949 lo stesso Franco Zampari, sostenuto da di-
versi industriali di San Paolo, decise di creare uno stu-
dio cinematografico brasiliano che modernizzasse la no-

stra produzione, elevandola ai livelli del cinema hollywoodiano. Importò tecnici, sceneggiatori e 
attrezzature all'avanguardia, costruì un grande studio a São Bernardo do Campo e iniziò la più 
grande avventura che il nostro cinema avesse mai visto. Alberto Cavalcanti, il brillante regista 
brasiliano residente in Europa, dove è stato riconosciuto come uno dei migliori documentaristi 
del cinema, fu designato come una sorta di "direttore artistico" del nuovo studio di San Paolo.

Nonostante ciò, il prestigio di Adolfo Celi con Zampari e gli altri membri di Vera Cruz era tale 
che lui fu scelto per dirigere Caiçara (1950), il primo film realizzato dalla Vera Cruz. Ambientato 
a Ilhabela e con Eliane Lage nel ruolo principale, Caiçara non ha nascosto un'influenza neorea-
lista nella sua estetica. Nel 1952 Celi tornò a dirigere un film per la Vera Cruz, Tico-tico no fubá, 
con Tônia Carrero e Anselmo Duarte, quest'ultimo nel ruolo di Zequinha de Abreu. Nonostante 
la debole struttura distributiva/esibitiva, causa principale del fallimento in cui sarebbe caduta la 
Vera Cruz, nel 1955, questo film di Adolfo Celi è stato forse, insieme a Os Cangaceiros e Sinhá-
Moça, il film di maggior successo dell'esperienza frustrata della Vera Cruz.

Nel 1961 Celi è rientrato in Italia, dove ha ripreso l'attività di attore e regista teatrale; con-
temporaneamente iniziò una fortunata carriera internazionale, con partecipazioni a film come 
Questo mondo è per i matti (1966), di Phillipe de Broca, Brancaleone alle crociate (1970), di 
Mario Monicelli, Il fantasma della libertà ( 1974), di Luis Buñuel e come arci-cattivo in 007 
contro il ricatto atomico (1965) di Terence Young. Nel 1968 ha co-diretto, con Vittorio Gassman, 
L'alibi.

Adolfo Celi, fonte di uno dei maggiori contributi al teatro e al cinema brasiliano, è morto nel 
1986 in Italia. Il suo nome, tuttavia, è per sempre legato alle arti brasiliane.

Adolfo Celi con Simon Khoury_foto Walter Ghelman
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  A HISTÓRIA 
  DA ARTE 
LA STORIA
DELL’ARTE

Elena Squarci
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  Quem é Elena Squarci
    Chi è Elena Squarci

È una restauratrice, che si dedica alla Conservazione e al Restauro dei Beni Artistici e Cul-
turali. Vive a Roma, Italia
È specializzata in pigmenti medievali su supporti tessili, lignei e murali. Si è perfezionata 
sull’uso della spettroscopia infrarossa applicata alla diagnostica dei Beni Culturali (inter-
pretazione degli spettri dei materiali maggiormente utilizzati nei dipinti antichi e nelle opere 
d'arte in generale.)
Si è laureata presso l’Università della Sapienza, di Roma, con una tesi sulla Storia Medievale 
e sulla Storia dell'Arte. Ha frequentato la Scuola di Restauro di Alta Formazione dell'OPD - 
Firenze - Fortezza da Basso. L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (noto anche con la sigla 
OPD) è un Istituto Centrale del Ministero dei Beni Culturali con sede a Firenze, la cui attività 
operativa e di ricerca si esplica nel campo del restauro delle opere d’arte. 

Elena é restauradora, e se dedica à Conservação e Restauro do Patrimônio Artístico e Cul-
tural. Vive  em Roma, Itália
É especializada em pigmentos medievais em suportes têxteis, de madeira e murais. Ela se 
especializou no uso da espectroscopia de infravermelho aplicada ao diagnóstico dos Bens 
Culturais (interpretação dos espectros dos materiais mais utilizados em pinturas antigas e 
em obras de arte em geral).
Ela se formou na Universidade La Sapienza, de Roma, com uma tese sobre História Me-
dieval e História da Arte. Frequentou a Escola de Restauração do Ensino Superior do OPD 
- Florença - Fortezza da Basso. O Opificio delle Pietre Dure em Florença (também conhe-
cido pela sigla OPD) é um Instituto Central do Ministério do Patrimônio Cultural italiano, 
com sede em Florença, cuja atividade operacional e de pesquisa é realizada no campo da 
restauração de obras de arte.
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I ritratti di Raffaello. Uomini e donne, papi e cardinali, attori 
della sua altissima storia che furono per lui campo di esperienza in-
cessante anche in quegli anni che dovevano essere gli ultimi. Superbe 
immagini umane dove si riflette intera un’epoca come la sua stessa vita. 

La Fornarina è uno dei suoi ritratti più celebri. Datato tra il 1515 e il 
1520 rappresenta una giovane dai lineamenti imperfetti in cui si tende 
ad identificarvi, per tradizione, Margherita Luti, la donna teneramente 
amata fino alla morte; la figlia di un fornaio di Trastevere, che alcune 
maldicenze biografiche individuano anche come causa principale degli 
‘eccessi amorosi’ che condussero Raffaello alla morte precoce. 

La stessa giovane modella idealizzata in una delle sue ultime Madon-
ne e nella Galatea trionfante alla Villa Farnesina; la stessa giovane 
donna che manifesta la sua florida bellezza nel ritratto della Palatina, 
velata come una santa, ornata come una regina in quella veste sontuosa 
di seta bianca e oro, che si corruga nella grande manica in primo piano. 

La mancanza di notizie su una possibile committenza dell’opera e il 
fatto che Raffaello la conservò nel suo studio fino alla fine, tende ad av-
valorare l’ipotesi, ormai condivisa da molti studiosi, che l’artista l’abbia 
dipinta (e firmata “RAPHAEL VRBINAS nel nastro intorno al braccio), 
come una “Venere pudica”, per sé, nell’ultimo scorcio della sua vita, ri-
masta per questo incompiuta proprio a causa della morte inattesa, e in 
seguito completata da un’importante personalità della sua bottega: si 
pensa a Giulio Romano per lo stile riconoscibile soprattutto negli inter-
venti realizzati sul viso. 

Alla fine del Cinquecento il ritratto era ancora presente nella residen-
za romana della contessa Caterina di Santa Fiora. Alla sua morte, nel 
1605, il dipinto passa nella collezione del genero, il duca di Sora. Citata 
negli inventari Barberini a partire dal 1642 è tuttora parte della collezio-
ne della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. 

Os retratos de Rafael. Homens e mulheres, papas e cardeais, 
atores de sua elevada história que foram para ele um campo de expe-
riência incessante, mesmo naqueles anos que seriam os últimos. Sober-
bas imagens humanas onde se reflete toda uma época e, também, a sua 
própria vida.

La Fornarina é um de seus retratos mais famosos. Datado entre 1515 
e 1520, representa uma jovem de feições imperfeitas com quem se cos-
tuma identificar, por tradição, Margherita Luti, a mulher amada até 
a morte; a filha de um padeiro de Trastevere, que algumas calúnias 
biográficas também identificam como a principal causa dos ‘excessos 
amorosos’ que levaram Rafael à morte precoce.

A mesma jovem modelo idealizada em uma de suas últimas Mado-
nas e na triunfante Galatea na Villa Farnesina; a mesma jovem que 
manifesta sua beleza florescente no retrato do Palatino, velado como 
um santo, adornado como uma rainha naquele suntuoso manto de seda 
branca e dourada, que enruga na manga grande em primeiro plano.

A falta de informação sobre um possível comissionamento da obra e 
o fato de Raphael a ter mantido em seu ateliê até o final, tende a sus-
tentar a hipótese, agora compartilhada por muitos estudiosos, de que o 
artista a pintou (e assinou “RAPHAEL VRBINAS no fita ao redor do 
braço), como uma “modesta Vênus”, para si mesmo, na última parte 
de sua vida, que por isso ficou inacabada justamente por causa de sua 
morte inesperada, e posteriormente completada por uma importante 
personalidade de sua oficina: pensamos por Giulio Romano, por seu 
estilo reconhecível especialmente nas intervenções feitas no rosto.

No final do século XVI, o retrato ainda estava presente na residên-
cia romana da Condessa Caterina di Santa Fiora. Após sua morte, em 
1605, a pintura passou para a coleção de seu genro, o Duque de Sora. 
Mencionado nos inventários de Barberini, a partir de 1642, faz parte 
da coleção da Galeria Nacional de Arte Antiga no Palazzo Barberini, 
em Roma.
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Raffaello, La Fornarina 1518-1519 Roma, Galleria Nazionale d'Arte Antica 
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AS ARTES
CÊNICAS

Simon Khoury
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Foto ITALIAMIGA

Quem é Simon Khoury
Chi è Simon Khoury

Escritor, jornalista, ator de cinema e teatro, 
já escreveu 36 livros de entrevistas com os 
principais personagens do teatro brasileiro. 
Iniciou sua carreira como jovem produtor 
musical, na Rádio Eldorado, rádio fundada 
por sua mãe, Anna Khoury, pioneira da rá-
dio no Brasil. Como produtor musical, ele 
dirigiu várias estações de rádio nacionais, 
além de ter sido seu diretor artístico. Tempo-
rariamente, deixando a atividade de rádio, 
entregou-se ao teatro e ao cinema, depois 
de frequentar a escola de teatro de Dulci-
na de Morães. Apesar do sucesso alcançado 
nessa atividade, sua atenção se voltou para 
os artistas que deram vida aos espetáculos, 
não apenas teatrais, mas também musicais. 
Assim, ele colecionou mais de seiscentos de-
poimentos desses artistas, que, em parte, se 
transformaram em livros de sucesso, um 
verdadeiro testemunho do teatro brasileiro. 
Irônico, mas ao mesmo tempo, sério e res-
peitoso, Simon consegue extrair o melhor 
de cada personagem entrevistado. Coloca-
das à vontade, as pessoas involuntariamen-
te abrem seus corações e confessam como 
fariam com um pároco compreensivo. Essa 
é sua peculiaridade e a sua forca.

Scrittore, giornalista, attore di cinema e di 
teatro, ha scritto 36 libri di interviste ai mag-
giori personaggi del teatro brasiliano. Ha ini-
ziato la carriera da giovane come produttore 
musicale alla Radio Eldorado, radio fonda-
ta dalla madre, Anna Khoury, pioniera della 
radio in Brasile. Come produttore musicale, 
ha diretto diverse radio a livello nazionale, 
oltre ad esserne direttore artistico. Lasciata, 
temporaneamente, l’attività radiofonica, si è 
dato al teatro e al cinema, dopo aver frequen-
tato la scuola di teatro di Dulcina de Morães. 
Malgrado il successo ottenuto in questa atti-
vità, la sua attenzione si è rivolta agli artisti 
che davano vita agli spettacoli, non solo tea-
trali, ma, anche, musicali. Ha raccolto, così, 
più di seicento deposizioni di questi artisti, 
che, in parte, si sono tramutati in libri di suc-
cesso, una vera e propria testimonianza sul 
teatro brasiliano. 
Ironico, ma allo stesso tempo serio e rispet-
toso, Simon riesce ad estrarre da ogni perso-
naggio intervistato, il meglio. Messe a pro-
prio agio, le persone, senza volerlo, aprono 
i loro cuori e si confessano come farebbero 
con un parroco comprensivo. Questa la sua 
peculiarità e la sua forza.
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Entrevista a Fernanda Montenegro Intervista a Fernanda Montenegro
Desde sempre desejei escrever sobre Fernanda Montenegro. Quando a conheci, muito anos atrás, fiquei deslum-

brado pela sua simpatia, que, acho, tornou-se reciproca quando descobrimos nossa comum origem, ambos por parte 
de mãe, da ilha da Sardenha. Mais que da atriz, sento-me atraído pela história da mulher Fernanda, da sua garra 
ao longo da carreira, com passagens através da história dos palcos de exibição do Brasil: rádio, teatro, televisão e ci-
nema. Em todos estes, a sua presença foi marcante no papel de artista, mas, igualmente, no de fundadora e criadora 
de maneira de se apresentar. Por isso pedi ao jornalista Simon Khoury que me entregasse a sua entrevista com ela.

Aqui está a nona parte da entrevista;...
(Edoardo Pacelli)

Ho sempre desiderato scrivere su Fernanda Montenegro. Quando la conobbi, tanti anni fa, rimasi folgorato dalla 
sua cordialità, che, credo, divenne reciproca quando scoprimmo la nostra comune origine, ambedue da parte mater-
na, nate nella bella isola della Sardegna. Più che l'attrice, sono attratto dalla storia della donna Fernanda, dalla sua 
forza, lungo tutta la sua carriera, con passaggi attraverso la storia dei palchi di esibizione, in Brasile: radio, teatro, 
televisione e cinema. In tutti questi ambiti, la sua presenza è stata notevole nel ruolo di artista, ma, allo stesso modo, 
in quello di fondatrice e creatrice del modo di rappresentare. Così ho chiesto al giornalista Simon Khoury di conced-
ermi la sua intervista con lei.

(Edoardo Pacelli)
Ecco la nona parte dell'intervista; 

S. Posso dizer de cadeira que, contracenando e 
admirando seu trabalho na Madame Vidal (1976), 
eu nunca vi você se acomodar e percebia que, dia-
riamente, você propunha um jogo novo para todos 
nós seus companheiros: Otávio Augusto, Suzy Arru-
da Fernando Torres, Labanca, Jacqueline Laurence e 
Afonso Stuart. Nunca vi você se repetir e nunca um 
espetáculo era igual ao outro. De um certo modo, já 
abordamos esse tema.

F. Eu me rebelo ao congelamento. Eu não sou in-
disciplinada a ponto de, ao invés de entrar por uma 
porta, entrar por outra. Quer dizer, sou incapaz de 
mexer no organismo exterior do jogo, mas eu me re-
cuso a fazer diariamente tudo igual e me permito os 
meus humores, que não são desagregadores, diga-se 
de passagem.

S. Quarenta anos atrás tive o privilégio de con-
tracenar com você em O amante de Madame Vidal e 
posso tranquilamente assinar embaixo de tudo o que 
você  terminou de dizer. Depois de alguns meses de 
sucesso, você me propôs improvisar na cena em que 
eu servia o chá – eu era o mordomo – e fez questão de 

não saber em que momento ia se dar a melódia. Você 
argumentou que não queria cristalizar seu desempenho 
e ficar atenta, como se estivéssemos estreando. Claro 
que topei o desafio. Olhei a plateia querendo sua co-
nivência – do público, claro – e fiz o gesto que ia te 
pregar uma peça. Acintosamente mostrei que, em vez 
de açúcar, coloquei sal na xícara.

F. E cabia o que você fez, porque eu era sua patroa 
e o tratava com desdém. Resultou que eu engasguei, fiz 
uma careta e o público aplaudiu em cena aberta.

S. Conta o resto.
F. Não me lembro.
S. Vou lhe refrescar a memória: você criou algo in-

sólito e o público ovacionou. Você com aqueles olhi-
nhos alegres mostrou que tínhamos acertado em cheio.

F. Nós éramos felizes e sabíamos.
S. Deixa eu contar agora o que você fez de bom co-

migo. Algo que não é muito comum. 
F. Você é também tão carinhoso com outras atrizes, 

ou serei o seu eterno doce de leite?
S. Eu tinha nove entradas nessa peça e o público, 

desde a estreia, ria das minhas cenas com você, Afon-
so Stuart e Otávio Augusto. Aí você me desafiou: “Se 
você conseguir arrancar risos da plateia em mais outras 
três cenas, eu lhe ofereço um lauto jantar em compa-
nhia de Carlão (Carlos Kroeber) e Paulo (Autran) no 
restaurante que você escolher.” Ah, ah, ah, pra que? 
Cutuquei aqui, ali e, depois de algumas semanas, ga-
nhei um jantar espetacular, naquela cantina lá da Rua 
Xavier da Silveira, Nurague.

F. Aquele canelone de nozes era realmente um ba-
rato.

S. Tem mais, gatinha, você, não satisfeita, lançou 
um novo repto: Se eu fechasse o cerco e fizesse o pú-
blico, nas três demais cenas, eu ganharia o perfume que 
quisesse.

F. É não é que lhe dei um Drakkar Noir, do perfu-
mista Guy Laroche?!

S. Posso dire che, agendo di fronte e ammirando il 
tuo lavoro in Madame Vidal (1976), non ti ho mai visto 
accontentarti e ho notato che, quotidianamente, propo-
nevi un nuovo gioco per tutti noi tuoi compagni: Otávio 
Augusto , Suzy Arruda Fernando Torres , Labanca, Ja-
cqueline Laurence e Afonso Stuart. Non ti ho mai visto 
ripeterti e mai uno spettacolo è stato lo stesso. In un 
certo senso, abbiamo già affrontato questo argomento.

F. Mi ribello al congelamento. Non sono così indi-
sciplinata che invece di entrare da una porta, entro da 
un'altra. Voglio dire, sono incapace di toccare l'organi-
smo esterno del gioco, ma mi rifiuto di fare tutto uguale 
ogni giorno e mi concedo i miei stati d'animo, che non 
sono dirompenti, tra l'altro. 

S. Quarant’anni fa ho avuto il privilegio di recita-
re al tuo fianco in L’amante di Madame Vidal e posso 
facilmente confermare sotto tutto quello che hai appe-
na detto. Dopo alcuni mesi di successo, mi hai chiesto 
di improvvisare nella scena in cui stavo servendo il tè 
– ero il maggiordomo – e hai insistito per non sapere 
quando sarebbe avvenuta l’improvvisazione. Hai so-
stenuto che non volevi cristallizzare la tua performance 
e rimanere sintonizzata come se stessimo debuttando. 
Ovviamente ho accettato la sfida. Ho guardato il pub-
blico poiché volevo la loro connivenza – da parte del 
pubblico, ovviamente – e ho fatto il gesto che ti avrei 
fatto uno scherzo. Ho fatto notare che, al posto dello 
zucchero, avevo messo il sale nella tazza.

F. E conveniva quel che hai fatto, perché ero la tua 
padrona e ti trattavo con disprezzo. Di conseguenza, ho 
sussultato, fatto una smorfia e il pubblico ha applaudi-
to all’aperto.

S. Racconta il resto.
F. Non ricordo.
S. Ti rinfresco la memoria: hai creato qualcosa di 

insolito e il pubblico ha esultato. Tu con quegli occhiet-
ti felici hai mostrato che avevamo colpito nel segno.

F. Eravamo felici e lo sapevamo.
S. Lascia che ti dica ora che bene mi hai fatto. Qual-

cosa che non è molto comune.

F. Sei così affezionato anche con le altre attrici, o 
sarò il tuo eterno dolce di latte?

S. Avevo nove entrate in questa commedia e il pub-
blico, sin dalla prima, aveva riso delle mie scene con 
te, Afonso Stuart e Otávio Augusto. Poi mi hai sfidato: 
“Se riesci a far ridere il pubblico in altre tre scene, ti of-
fro una cena sontuosa in compagnia di Carlão (Carlos 
Kroeber) e Paulo (Autran) nel ristorante di tua scelta”. 
Ah, ah, ah, per cosa? Ho frugato qua e là e, dopo qual-
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S. Então, cara mia, quando eu ponho a senhora na 
berlinda, não faço mais que minha obrigação. O prazer 
que você tem em ver seus colegas brilharem, não está 
no gibi.

F. Meu querido, quem lucrou com minha trivial 
atitude, foi o público. Numa comédia, a risada é uma 
constante. Não fiz nada demais. (Risonha.) Até agi por 
interesse, sabidão.

S. Na época do TBC, ou dos Artistas Unidos de Ma-
dame Morineau, você ousava improvisar?

F. Não, mas eu sentia verdadeiro pânico pela obri-
gação de colocar em cena o mesmo tom, o mesmo gri-
to, o mesmo gesto. Eu era contratada e era obrigada a 
obedecer. Depois, de alguns anos para cá, é que me li-
bertei. Antigamente eu deixava todo o meu frescor não 
vir à tona, em função de buscar duramente certas coi-
sas, certas emoções que já estavam gastas. No que diz 
respeito ao TBC, eu gostaria de esclarecer que, minha 

passagem por lá foi sem maiores complicações. Não 
tive influência do TBC, a não ser o meu convívio hu-
mano com D’Aversa e que foi muito mais nesse sentido 
do que profissional. O TBC não faz parte, em profun-
didade, da minha história. Quando ingressei no TBC, 
esse grupo já não era o mesmo, estava se esfacelando e 
sem prestígio. Estava arruinado economicamente. Foi 
um caos. Fiz Divórcio para três, de Sardou, Eurídice de 
Arnouilh, Nossa vida com papai, Os interesses criados, 
de Benavente, Rua São Luís, de Abílio Pereira de Al-
meida, Vestir os nus, de Pirandello, Panorama visto da 
ponte, de Arthur Miller e Pedreira das almas, nos anos 
de 1956, 1957 e 1958.

S. Foram peças importantes, Fernanda!
F. Algumas delas, sim. Parte delas mal realizadas. 

Embora trabalhássemos muito, muito, Eurídice, Inte-
resses criados, Pedreira das almas, Matrona de Éfeso 
foram grandes fracassos. Foi um trabalho duro, longos 
ensaios mas, no fundo, pra mim, não marcantes, com 
exceção de Nossa vida com papai e Vestir os nus, do 
Pirandello, que me valeram os prêmios da Associação 
dos Críticos de São Paulo, do Círculo dos Críticos In-
dependentes e o Governador do Estado, em 1958. Na 
peça do Arthur Miller, tive uma figuração, na do Sar-
dou, fiz uma empregadinha em substituição. Ah, e na 
Eurídice fiz uma ponta, uma pontinha também.

S. Se o TBC já estava em decadência, por que você 
se juntou a ele?

F. Fomos para o TBC porque nós...
S. Nós quem?
F. Ah! (Ri.) Gianni Ratto, Sérgio Britto, Fernando 

e eu. Nós precisávamos ganhar tempo para montar o 
Teatro dos Sete. Quando saímos da Cia. Maria Della 
Costa nós tínhamos uma fantasia, um sonho: o projeto 
de montar uma companhia teatral.

S. E o Ítalo Rossi?
F. Ele já estava no TBC e nosso contato com ele se 

deu a partir de A casa de chá do luar de agosto (John 
Patrick), em 1956. Eu havia participado de alguns es-
petáculos na companhia de Maria Della Costa: O canto 
da cotovia, de Anouilh, Com a pulga atrás da orelha, de 
Feydeau, A moratória, de Jorge Andrade, A ilha dos pa-
pagaios, de Sergio Tofano e O manequim, de Henrique 
Pongetti. Em O canto da cotovia, eu entrei substituindo 
uma atriz.

S. Todo mundo fala bem de Maria Della Costa. Va-
mos ser diferentes e tacar o pau nela?

F. É impossível! Ela foi uma mulher extraordinária. 
Meu relacionamento com ela foi inesquecível. Maria 
era uma pessoa muito generosa. Ela me deu uma lição 
de confraternização humana, de generosidade profis-

che settimana, ho fatto una cena spettacolare, in quella 
trattoria di Rua Xavier da Silveira, Nuraghe.

F. Quei cannelloni alle noci erano veramente sapo-
riti.

S. C’è di più, gattina, tu, non soddisfatta, hai lancia-
to una nuova sfida: se avessi chiuso il cerchio facendo 
ridere il pubblico, nelle altre tre scene, avrei vinto il 
profumo che volevo.

F. Non ti ho regalato un Drakkar Noir del profumie-
re Guy Laroche?!

S. Allora, cara mia, quando ti metto sulla brace, non 
faccio altro che il mio dovere. Il piacere che provi ve-
dendo brillare i tuoi compagni non è casuale.

F. Mio caro, è stato il pubblico ad approfittare del 
mio atteggiamento banale. In una commedia, la risata 
è una costante. Non ho fatto molto. (Sorridendo.) Ho 
persino agito per interesse, uomo saggio.

S. Ai tempi di TBC, degli Artisti Uniti di Madame 
Morineau, avevi il coraggio di improvvisare?

F. No, ma ho provato un vero panico a dover as-
sumere lo stesso tono, lo stesso grido, lo stesso gesto. 
Fui assunta e obbligata a obbedire. Poi, qualche anno 
fa, mi sono liberata. Nel passato ho lasciato che tutta 
la mia freschezza non venisse a galla, per il duro in-
seguimento di certe cose, di certe emozioni che erano 
già state consumate. Per quanto riguarda TBC, vorrei 
chiarire che il mio soggiorno lì è stato senza grosse 
complicazioni. Non ho avuto alcuna influenza da TBC, 
a parte la mia interazione umana con D’Aversa, che in 
questo senso era molto più che professionale. TBC non 
fa parte, in profondità, della mia storia. Quando mi 
sono unita a TBC, questo gruppo non era più lo stesso, 
stava cadendo a pezzi e senza prestigio. Era economi-
camente rovinato. Era il caos. Ho fatto Divorzio per 
tre, di Sardou, Eurídice de Arnouilh, La nostra vita con 
papà, Gli interessi creati, di Benavente, Rua São Luís, 
di Abílio Pereira de Almeida, Vestire gli ignudi, di Pi-
randello, Panorama visto dal ponte, di Arthur Miller e 
Pietraia di anime, negli anni 1956, 1957 e 1958.

S. Erano pezzi importanti, Fernanda!
F. Alcuni di loro, sì. Alcuni di loro realizzati male. 

Anche se abbiamo lavorato duro, duro, Euridice, In-
teressi Creati, Quarry of Souls, Matrona di Efeso sono 
stati dei grandi fallimenti. È stato un lavoro duro, lun-
ghe prove ma, in fondo, per me non eccezionale, ad ec-
cezione di La nostra vita con papà e Vestire gli ignudi, 
di Pirandello, che mi ha fatto vincere i premi dell’As-
sociazione della Critica di San Paolo, del Circolo del-
la Critica Indipendenti e Governatore dello Stato, nel 
1958. Nella commedia di Arthur Miller ho avuto un 
ruolo, in quella di Sardou ho interpretato un sostituto. 

Oh, e in Eurídice ho fatto una entrata, una entratina 
anche.

S. Se TBC era già in declino, perché ti sei unita?
F. Siamo andati a TBC perché noi...
S. Noi chi?
F. Ah! (Ride) Gianni Ratto, Sérgio Britto, Fernando 

e io. Avevamo bisogno di guadagnare tempo per alle-
stire il Teatro dos Sete. Quando abbiamo lasciato la 
Compagnia Maria Della Costa, avevamo una fantasia, 
un sogno: il progetto di costituire una compagnia tea-
trale.

S. E Italo Rossi?
F. Era già al TBC e il nostro contatto con lui iniziò 

con A casa de tea do luar de Agosto (John Patrick), nel 
1956. Avevo partecipato ad alcuni spettacoli in com-
pagnia di Maria Della Costa: O canto da cotovia, di 
Anouilh, Con la pulce dietro l’orecchio, di Feydeau, La 
moratoria, di Jorge Andrade, L’isola dei pappagalli, di 
Sergio Tofano e Il manequim, di Henrique Pongetti. In 
O canto da cotovi, sono entrata in sostituzione di un’at-
trice.

S. Tutti parlano bene di Maria Della Costa. Saremo 
diversi e la schiaffeggeremo?

F. È impossibile! Era una donna straordinaria. Il 
mio rapporto con lei è stato indimenticabile. Maria era 
una persona molto generosa. Mi ha insegnato una le-
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sional e, talvez, ela nem soubesse que isso me marcou.
S. Não houve, nem que seja no sentido positivo, ne-

nhuma rivalidade entre vocês?
F. Nunca percebi em Maria qualquer mesquinharia 

em relação a mim, nenhum egoísmo e, veja bem, ela era 
o primeiro nome da Companhia e eu fiz muito sucesso 
junto dela. Quando resolvemos sair de sua Companhia, 
pois já estávamos com planos de montar a nossa, San-
dro Polônio, seu marido, e ela ficaram muito tristes.

S. Por que a Maria não participou da montagem vi-
toriosa de A moratória?

F. Não sei ao certo se ela estava com estafa, doente, 
ou se achava que não sentia o papel. O importante é 
que Maria montou, produziu, arriscou, porque o Jorge 
Andrade, hoje um autor conhecido, na época surgindo 
e, além disso, todo elenco era composto de atores vin-
dos do Rio, totalmente desimportantes em São Paulo. O 
bom foi, a partir desse evento que, de repente, se criou 
um núcleo importante de trabalho. Eu tenho a certeza 
absoluta de que, quem participou da Companhia Maria 
Della Costa nessa época, ficou marcado de forma posi-
tiva para o resto da vida. 

S. Mas o que foi que levou a Maria dela Costa a 
entregar a você o papel protagonista, a Lucília? (1955)

F. Em primeiro lugar ela era dona da Companhia, 
podia fazê-lo. Em segundo lugar, ela e Sandro apos-
taram em mim, no sentido de me ceder um pouco o 
espaço que era dela. Antes nós fizemos Com a pulga 
atrás da orelha, de Feydeau, e trabalhando juntas, ela 
observou o meu trabalho e algumas outras substitui-
ções que, acredito, bem sucedidas. Em terceiro lugar, 
o Ratto, que dirigia as peças da Companhia, também 
apostou em mim meio no escuro, pois hierarquicamen-
te, eu sempre vim depois dos nomes principais. Tanto 
Sandro e Maria, quanto o Ratto, se não sentissem que 
eu era uma atriz com possibilidades, não me dariam 
essa oportunidade.

zione di fraternizzazione umana, di generosità profes-
sionale e, forse, non sapeva nemmeno che questo mi ha 
segnata.

S. Non c’è stata, anche in senso positivo, rivalità tra 
voi?

F. Non ho mai percepito in Maria alcuna meschini-
tà nei miei confronti, alcun egoismo e, vedi, lei era il 
primo nome della Compagnia e con lei ho avuto molto 
successo. Quando abbiamo deciso di lasciare la sua 
azienda, poiché avevamo già in programma di avviare 
la nostra, Sandro Polonio, suo marito e lei erano molto 
dispiaciuti.

S. Perché Maria non ha partecipato alla fortunata 
produzione di Una moratoria?

F. Non so se fosse stanca, malata o se pensasse di 
non sentire il ruolo. L’importante è che Maria montò, 
produsse, rischiò, perché Jorge Andrade, ormai noto 
autore, stava emergendo in quel momento e, inoltre, 
l’intero cast era composto da attori provenienti da Rio, 
del tutto insignificante, a San Paolo. Il bello è che, da 
quell’evento, si è creato, all’improvviso, un importante 
nucleo di lavoro. Sono assolutamente certa che chiun-
que abbia partecipato in quel momento alla Compa-
gnia Maria Della Costa sia stato segnato positivamen-
te per il resto della propria vita.

S. Ma cosa ha spinto Maria dela Costa a darti il   
ruolo di protagonista, Lucília? (1955)

F. Prima di tutto possedeva la Compagnia, poteva 
farcela. Secondo, lei e Sandro hanno scommesso su di 
me, nel senso di darmi parte dello spazio che era suo. 
Prima di fare La Pulce dietro l’orecchio, di Feydeau, e 
lavorando insieme, ha esaminato il mio lavoro e alcu-
ne altre sostituzioni che credo abbiano avuto successo. 
In terzo luogo, Ratto, che dirigeva le commedie della 
Compagnia, ha scommesso anche su di me al buio, per-
ché gerarchicamente sono sempre venuta dopo i nomi 
principali. Sia Sandro che Maria, così come Ratto, se 
non mi avessero sentito un’attrice con delle possibilità, 
non mi avrebbero dato questa opportunità.
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