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Como ressaltam as pesquisadoras Ana Albani de Carvalho e Neiva Bohns, há uma  sutileza nas

três xerografias de Carmela Gross, uma economia de meios que pode ser alinhada à

“complexidade artística, semântica e poética” (BOHNS; CARVALHO, 2011, p.90). A artista

trabalha sobre o mais conhecido poema de Olavo Bilac, que no olhar de Carmela Gross surge

sobre um pequeno céu estrelado, trata-se do poema parnasiano Via Láctea, obra de fôlego

composta por 35 sonetos. No Brasil, o parnasianismo foi importante na consolidação da

literatura nacional durante o século XIX, convivendo lado a lado com o naturalismo e o

realismo, sendo os seus escritores mais importantes os integrantes da chamada "Tríade

Parnasiana", a qual era composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. A

poesia parnasiana resgata os valores clássicos, mantendo a métrica regular em seus poemas,

tendo uma predileção pelo verso alexandrino de doze sílabas. Além disso, os poetas

parnasianos utilizavam um vocabulário rebuscado, buscando com isso, o sentido para a

existência humana por meio da perfeição estética, sendo a forma, um atributo primordial na

concepção parnasiana de poesia. A artista Carmela Gross ao reunir em uma obra, um poema

parnasiano e a imagem de um céu estrelado, pode também, remeter o espectador aos

trabalhos realizados pelo Grupo Concretista de São Paulo. Em meados da década de 1950, o

grupo era liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, conhecido como os

"irmãos Campos”, e Décio Pignatari, que amalgamavam em seu trabalhos, poesia e artes visuais.

De certa forma, a artista Carmela Gross, no presente trabalho, sobrepõe duas tradições

artísticas que estão apartadas, não somente pelo tempo, mas também em suas concepções

artísticas fundamentais, conjugando em uma mesma obra: a prolixidade do conteúdo poético

parnasiano com a ausência de linearidade verbal dos meios modernos concretistas.

Carmela Gross, Sem título, 1979, Xerografia.

Coleção Artistas Contemporâneos, Fundação Vera Chaves Barcellos.



*No período de distanciamento social, a FVCB inicia o projeto Rede Virtual de Ensino de Arte. Com o intuito de lançar questões que
circundam esta nova realidade que estamos vivendo no nosso cotidiano, elaboramos um material de apoio para educadores, das mais
diversas áreas. A partir do olhar de nossa equipe, indicaremos semanalmente uma obra presente no Acervo da Fundação, juntamente com
uma proposta de atividade a ser pensada e realizada em conjunto com seus estudantes à distância. Convidamos vocês, educadores, a
construírem conosco novas propostas de atividades e a compartilharem os registros destas através das hashtags #EducativoFVCB  e
 #FVCBemRede.

Para as séries finais:

Observe um mapa geográfico do mundo, um mapa mundi. Escolha algum ponto de

seu interesse, agora pesquise um poema ou prosa que melhor o descreva (pode ser

mais de uma citação). Faça uma colagem com desenhos, fotografias e frases escritas

que proporcionem sentidos às suas escolhas. Compartilhe com os seus colegas.

Para todos:

A poesia como forma de ver o mundo: como a literatura e a poesia podem nos ajudar

a enfrentar as crises pessoais e sociais.

Proposta de atividade

Para as séries iniciais: 

leia o poema Via Láctea de Olavo Bilac e escolha algum soneto que tenha lhe tocado.
Coloque-o no formato de um caça-palavras, respeitando a ordem e o ritmo da poesia.
Destaque com cores as palavras que você considere importantes. Agora, observe o nosso céu
e escolha uma constelação para desenhá-la. Em um terceiro desenho, deixe a constelação
ocupando todo o fundo da folha, e sobre ela, coloque as suas palavras preferidas extraídas do
poema.
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