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APRESENTAÇÃO 

Este capítulo relata a vida artística de Maria Helena Andrés desde os anos 40, seu 

aprendizado e a convivência com o mestre Guignard. Ela relata exposições realizadas no Chile, 

descreve o trabalho coletivo em tapeçarias com Maria Ângela Magalhães, os murais e grandes 

painéis em pintura e azulejo realizados em Minas Gerais, além de visitas a museus e encontros 

com professores e críticos de arte. 

O eixo da obra de Maria Helena Andrés é a Unidade na Diversidade.  A diversidade temática 

aparece em cada uma de suas “fases”, refletindo o contexto e a conjuntura vivenciados pela 

artista, que capta os sinais dos tempos em que vive. Profundamente ligada à natureza, as fases da 

terra, água, fogo, ar e éter refletem o foco de sua atenção e expressão.  

Na “fase” inicial, da Terra, usa o desenho e o traço firme aprendidos com seu mestre 

Guignard para mostrar figuras de pessoas, familiares, cenas rurais, paisagens urbanas. Naquele 

momento sua espiritualidade estava relacionada ao cristianismo e o símbolo da cruz é mostrado 

em paisagens, vias sacras, mastros de navios. Sua viagem aos Estados Unidos, na década de 1960, 

a expôs ao expressionismo abstrato e também ao mundo de modo mais amplo, especialmente seu 

primeiro contato com o oriente, na Califórnia.  

A Água aparece nas suas viagens, na “fase” dos Barcos, simbolizando mares nunca antes 

navegados, as aventuras marítimas dos ancestrais portugueses que saíram em busca de novos 

territórios, de novas conquistas.  

O Fogo retrata a guerra e as experiências que enfrentou sozinha e com coragem, em sua 

viagem aos Estados Unidos, onde passou por experiências com a guerra fria, em que eram 

comuns os exercícios de defesa civil para se proteger no caso de uma guerra atômica. 

 No Brasil, a repressão exercida pela ditadura militar também é registrada na “fase” de 

Guerra. Para superar essa fase forte e traumática a artista migra para as madonas guerreiras e 

depois suavizadas.  

A espontaneidade do gesto caracteriza sua “fase” do Ar e seu encontro com as montanhas 

e o céu do Retiro das Pedras. O ambiente do alto das montanhas e do céu de Minas já atraíra a 

atenção de Guignard e depois de Orson Welles (o Retiro das Pedras originalmente seria um estúdio 

de cinema, por sugestão dele, que também se impressionou com os céus da região). Naquele 

momento Maria Helena inicia uma “fase” de integração com outras culturas e com a natureza, 

influenciada por viagens ao oriente, e especialmente à Índia, que a marcaram fortemente.  

O Éter vai ao encontro das paisagens celestiais, cósmicas e etéreas. As figuras humanas e as 

luzes de cidades tornam-se pequenas diante dos cenários grandiosos da natureza, refletindo assim 
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sua dimensão relativa diante da imensidão dos universos. O espectro da realidade tem muitas 

faixas com as quais se pode sintonizar. Pode-se retratar pessoas, bois, postes, cidades cruzes, 

barcos, madonas. Mas também pode-se retratar céus, galáxias, outras dimensões da realidade. 

Aquilo que parece ser abstrato pode ser o retrato de uma outra escala ou outra dimensão da 

realidade. Alguns quadros abstratos são o retrato perfeito dos céus de Minas, com suas nuvens e 

cores; outros se assemelham a fotos de galáxias distantes, tiradas com radiotelescópios potentes.   

Sua vivência se reflete também nos temas abordados da Figura ao Abstrato. A “fase” 

figurativa engloba os desenhos e pinturas realizados nos anos 1940/50 cuja temática é centrada 

nas paisagens, figuras humanas, festas e no cotidiano.  Naquela “fase” verificamos uma influência 

grande dos ensinamentos do mestre Guignard.  

Sua passagem da figuração para o concretismo se dá gradativamente, usando a linha 

contínua e buscando reduzir a figura ao essencial, através dos elementos geométricos, culminando 

na série de Cidades iluminadas. Naquele momento, nos anos 1950, Maria Helena Andrés participa 

do movimento concretista brasileiro, junto com seus colegas, Amílcar de Castro, Franz Weissmann, 

Mary Vieira, Mário Silésio, Marília Giannetti Torres e Nelly Frade, entre outros. Nos anos 1960/70, 

a artista realiza viagens internacionais, entra em contato com artistas da action painting nos 

Estados Unidos e se encanta com o expressionismo abstrato, que aparece nas suas “fases” de 

Barcos, Guerra, Madonas e Espacial.  

Como os próprios nomes indicam, os elementos figurativos ainda estão presentes nos 

desenhos e pinturas dessas “fases”.  Ela expressa em cada fase de sua obra o contexto cultural em 

que vive, a realidade que presencia, percebe e compreende. Sua obra evolui da cruz à mandala, da 

aparência à essência, da matéria ao éter, do local ao cosmos.  

A partir da metade de sua vida, na década de 70, a Mandala oriental predomina sobre a 

cruz cristã como símbolo da evolução de sua espiritualidade. Duas de suas obras, as tapeçarias na 

Paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, e os painéis em azulejos na Ermida 

de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté-MG evidenciam essa integração, quando as mandalas são 

trazidas para dentro dos ambientes cristãos, e Cristo é apresentado na mandala e não na cruz. Mas 

a própria Maria Helena observa que quem propiciou os recursos para uma viagem à Índia foram 

essas tapeçarias e painéis de azulejos em igrejas católicas.  

 Ela nunca esqueceu a figura humana e a paisagem. Em suas ilustrações feitas na Índia e 

publicadas em álbuns e livros ela usa os recursos do desenho para expressar as figuras e paisagens 

orientais e as combina com mandalas e elementos abstratos.  

Nos anos 1970/90 a artista realiza várias viagens à Índia, entra em contato com a filosofia, a 
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cultura, a arte oriental e realiza uma série de desenhos figurativos publicados no livro Pepedro nos 

Caminhos da índia e no Álbum Oriente-Ocidente, integração de culturas. Realiza também pinturas 

que se referem às Mandalas. Vários críticos consideram essa fase de pinturas coloridas, quase 

abstratas, como pertencente à tendência do Abstracionismo Lírico. O lirismo e a busca pelo 

espiritual na arte estão presentes em toda a sua obra. 

A partir de suas viagens, principalmente aos Estados Unidos e ao Oriente - cujos registros 

escritos se encontram em outros capítulos de sua autobiografia - sua espiritualidade cristã 

caracterizada pela cruz evoluiu para uma perspectiva holística e integral, representada pela 

mandala, o símbolo oriental para a unidade cósmica. A integração planetária, do oriente com o 

Ocidente, foi o foco de sua atenção durante décadas, especialmente com suas múltiplas viagens à 

India.  

A partir dos anos 2000 seus desenhos, suas pinturas e litografias vão se tornando preto no 

branco, cada vez mais incisivos, mais gestuais, aproximando-se da caligrafia oriental. 

Recentemente Maria Helena tem realizado Esculturas geométricas, baseadas em desenhos da 

“fase” concretista, e Esculturas orgânicas que surgem dos enrolados, ou seja, de suas experiências 

sensoriais com papéis coloridos. A artista tem realizado pequenas colagens, montagens e 

Fotografias, que registram a paisagem do Retiro das Pedras, onde ela construiu a sua casa e ateliê.  

Maria Helena usa uma diversidade de técnicas para se expressar: desenhos, pinturas, 

aquarelas, montagens, colagens, litografias, tapeçarias, pinturas em azulejo, fotografias, esculturas, 

textos em livros, artigos e em blogs, mostrando uma visão panorâmica da riqueza de sua obra, de 

suas manifestações de criatividade artística e de suas reflexões.  

Há uma unidade em toda essa diversidade, com a recusa a se deixar levar pelos apelos do 

mercado e o compromisso com a verdade, a intuição e o darma da artista, que a conduziram por 

caminhos variados. O fio condutor da obra está na busca de uma essência (imaterial, intangível, 

abstrata e espiritual) a partir das aparências (figurativas, físicas, materiais, visíveis aos olhos). Há o 

compromisso da vida com a arte e da arte com a educação. Maria Helena Andrés considera a arte 

como um caminho para o desenvolvimento e evolução humana. Estendeu a arte à vida, buscou a 

transcendência e a integração planetária e cósmica.  

Fiel a esses princípios, percorre vários caminhos, geográfica, estética, artística e 

filosoficamente. A unidade se expressa em suas obras visuais e em seus textos escritos, onde 

Maria Helena expressa aquilo que percebe em seu tempo. A diversidade de meios de expressão 

que utiliza se amplia devido a sua facilidade de incorporar as novas tecnologias da comunicação. 
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Maria Helena exerce também sua liberdade de criação ao revisitar e fazer releituras de suas 

“fases” anteriores e ao transformar em esculturas as linhas bidimensionais dos desenhos.  

Marília e Maurício Andrés Ribeiro 
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O CAMINHO 

      

Fotos: arquivo Maria Helena Andrés 

 

Comecei a estudar pintura muito cedo, ainda adolescente. Desenhava retratos e caricaturas 

de meus familiares, nas festas de aniversário. Uma irmã do Colégio Sacré Coeur de Marie chamou 

um dia meus pais e recomendou: “Esta menina precisa estudar pintura”. Entrei para o curso de 

Carlos Chambelland, no Rio, onde tive uma formação acadêmica, copiando modelos de gessos e 

modelos vivos. Em 1944, quando Alberto da Veiga Guignard foi convidado pelo então prefeito 

Juscelino Kubitscheck para liderar a Escola do Parque Municipal em Belo Horizonte, fui uma das 

primeiras a me inscrever no curso. 

Guignard significou para mim a abertura para o novo, o despertar da minha energia de 

criatividade. Precisava largar a iniciação acadêmica e partir em busca de maior liberdade dentro da 

arte. Encontrei-a no convívio com os colegas, no ambiente do Parque Municipal, na poesia da 

natureza. Guignard abria a percepção e a sensibilidade dos alunos mostrando anjos e guerreiros 

nos muros velhos, mandalas nas águas do lago, e as formas abstratas que se formavam nas 

nuvens. 

“Reparem os céus de Minas Gerais, são de um azul metálico, brilhante...” Assim íamos 

seguindo o mestre e nos desenvolvemos à luz do seu entusiasmo. Abrir a percepção, descobrir a 

peculiaridade de cada aluno era seu lema constante. Guignard tinha como assistente Edith 

Bhering, sua ex-aluna, vinda do Rio.  

Entre os colegas que participaram dessa primeira turma, estavam artistas conceituados na 

arte brasileira, tais como, Mário Silésio, Amílcar de Castro, Solange Botelho, Marília Gianetti, Mary 

Vieira, Holmes Neves, Chanina, Wilde Lacerda, Nelly Frade, Ione Fonseca e Célia Laborne (hoje 

conhecida como jornalista).  

Permaneci na Escola Guignard somente três anos. Em 1947, casei-me com o médico Dr. Luiz 
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Andrés Ribeiro de Oliveira, e apesar de ter uma vida de dona de casa e mãe de seis filhos, nunca 

parei de me dedicar à arte. Enquanto meu marido estudava e fazia concursos, constituindo a sua 

carreira como médico, eu elaborava também a minha como artista plástica. 

                                                                                                             1 de abril de 2009 
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PRIMEIRAS VIAGENS PARA ENTRE RIOS: MEU ATELIER RURAL 

 

Foto: Arquivo Maria Helena Andrés 

 

Na década de 50, para chegarmos a Entre Rios de Minas tínhamos de tomar um trem. Com 

as crianças ainda pequenas, eu me ajeitava no vagão carregando malas e mamadeiras. A 

contemplação da paisagem, o barulho das rodas nos trilhos, o apito nas curvas e o cheiro de 

fumaça embalavam os passageiros. Alguns chegavam até a dormir. 

Lá fora as cenas se sucediam com rapidez, verdes e mais verdes, gado pastando na relva, 

casinhas, igrejinhas, um verdadeiro presépio em movimento. Depois de uma hora de viagem 

descíamos em Jeceaba. Ali o Chico Marzano nos esperava de jardineira e, durante a viagem até 

Entre Rios, já estávamos sabendo das novidades. 

Na cidade, em frente ao casarão, os cavalos já nos esperavam para uma nova viagem. 

Tínhamos de trocar de roupas, tirá-las das malas e ajeitar nos picuás. Alguns pertences poderiam 

ser colocados a tiracolo, nos embornais. 

Lembro-me da primeira vez que viajei a cavalo para a fazenda. Levei um tombo e virei 

notícia na cidade. Mais tarde, inaugurada a estrada de rodagem, viajávamos de carro de Belo 

Horizonte para Entre Rios dentro de uma perua: seguia a família com latas de leite, sacos de 

laranjas, as crianças cantavam o tempo todo. 

Eu levava um bloquinho e ia desenhando os postes de luz cortando a paisagem com suas 

estruturas metálicas. Uma nova série de desenhos e pinturas nasceu daquelas viagens pelas 

estradas de Minas. As “cidades iluminadas” que hoje figuram nos museus e colecionadores, 

tiveram suas origens naqueles desenhos rabiscados em blocos de rascunho, onde a estrutura dos 

postes era uma constante. Na fazenda da Barrinha organizamos um atelier de pintura. Quadros 

enormes ali foram feitos. 

Durante essas temporadas, longe da agitação da cidade, eu tinha tempo para estudar. 
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Aproveitava o silêncio para ler e escrever. Naquela época eu já me interessava pelo lado interno da 

arte, aliando o conhecimento teórico à experiência de vida. Buscava analisar o fenômeno artístico 

apoiando-me em críticos, filósofos e pensadores. Os primeiros estudos do livro “Vivência e Arte” 

foram incentivados por minha cunhada Lourdes Andrés Resende. Líamos juntas e discutíamos o 

pensamento de Jacques Maritain, Tristão de Athayde, Maurice Dennis, Mário Pedrosa, D. Marcos 

Barboza, Rainer Maria Rilke e muitos outros. O livro foi prefaciado por Alceu Amoroso Lima e 

editado pela Agir Editora no Rio de Janeiro, foram feitos ali, na região do Campo das Vertentes. O 

quadro “Casamento na Roça” criado nessa época, testemunha os costumes regionais. 

Mais tarde, em 2004, surgiu em Entre Rios de Minas o IMHA (Instituto Maria Helena 

Andrés), com a finalidade de proporcionar à população o despertar de novos valores e o resgate 

das antigas tradições. Através dele foram realizados três Festivais de Inverno, que divulgaram a 

arte contemporânea e estimularam novas vocações no campo das artes. 

O Campo das Vertentes cresceu culturalmente. Novas ONGS foram criadas e as 

manifestações folclóricas da região tiveram maior visibilidade. 

Em 2009, devido à crise econômica global, o festival não aconteceu. No entanto, a 

população se organizou espontaneamente, criando um “Mutirão de Arte”. 

                                                                                                          5 de agosto de 2009 
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MINHA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA: TERRA, ÁGUA, FOGO, AR E ÉTER 

 

    

Fotos: Arquivo de Maria Helena Andrés 

 

Em todos esses anos de arte pude constatar várias fases, partindo da realidade exterior 

para a realidade interior do imaginário, do desconhecido. Vivenciei, ao longo de minha trajetória 

artística os cinco elementos da matéria: terra, água, fogo, ar e éter. A fase da terra começou com 

temas do cotidiano, meu mundo de família, crianças, cenas da fazenda, paisagens de Belo 

Horizonte, quase tudo dentro de certo lirismo herdado de Guignard. Saía para o campo munida de 

pranchetas e aquarelas, a fim de captar diretamente da natureza sugestões para a minha pintura. 

Os filhos estavam em volta, também desenhando, meu marido ajudava-me no preparo das telas. 

Considero pertencente a esta fase, também, os quadros concretistas que são “cidades iluminadas” 

e aqueles que têm uma referência a temas bíblicos, inclusive o símbolo da cruz.  

O elemento Terra cedeu lugar ao elemento Água, mas o símbolo da cruz ainda continuou 

nos mastros dos veleiros. A forma já não era estática e geométrica, sugeria o movimento e 

transparências. Os veleiros anunciaram-me as primeiras viagens internacionais, numa necessidade 

de conhecer o mundo, de conscientizar-me de novos caminhos, novas experiências. Conheci nos 

EUA um grupo da Action Painting. Experimentei a espontaneidade da pintura gestual, ligada ao Zen 

budismo, a forma direta de se perceber o “aqui e agora”. 

O terceiro elemento da matéria, o fogo, explodiu em 1965, na Fase de Guerra, 

representando a destruição e a purificação pelo fogo, para atingir novos planos mais elevados. Os 

mastros dos navios tornaram-se agressivos, pontiagudos, e a fase de Guerra, em preto e branco, 

motivada pela tensão política da época, durou um ano. Foi uma denúncia à violência, opressão e 

ao medo. Daí veio a necessidade de paz, a própria agressividade da fase de Guerra, influenciando 

as primeiras madonas barrocas, num retorno ao nosso barroco de Minas Gerais. As primeiras 

madonas eram agressivas, guerreiras, para depois tomarem a direção dos céus, anunciando a fase 
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dos astronautas. As madonas barrocas, ligadas à nossa tradição, foram uma porta entre a Terra e o 

Céu, entre a Guerra e a Paz. Elas me conduziram para novos caminhos. 

O quarto elemento da matéria, o Ar, manifestou-se em 1966 com a série de naves 

interplanetárias. Veio a conquista do espaço, a tecnologia humana vencendo as barreiras e 

desvendando o cosmos. Os quadros dessa fase chegaram ao Rio, numa exposição no Copacabana 

Palace, ao mesmo tempo em que o homem pisava na Lua pela primeira vez. 

O quinto elemento, o Éter, é representado na minha trajetória com a forma circular da 

Mandala, que em termos orientais, corresponde a uma necessidade de integração, de criar uma 

Gestalt, uma forma inteira, onde todos os lados são iguais. A partir de então comecei a me 

interessar pelas filosofias orientais e por estudos comparativos entre as culturas do Oriente e do 

Ocidente. 

                                                                                                     12 de agosto de 2009 
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DO CARRO DE BOI AO COMPUTADOR  

 

    

Fotos: Euler Andrés e Maria Helena Andrés 

 

Residindo longe do eixo Rio – São Paulo onde aconteciam os eventos, eu me expressava nos 

anos 50, dentro do construtivismo de maneira própria. Ia todos os fins de semana para a fazenda 

do meu sogro em Entre Rios de Minas. Ali desenhava cenas da vida rural, buscando a simplificação 

da figura como uma necessidade interior de disciplina e concentração. Suprimir detalhes, valorizar 

a cor chapada pura, sem nuances, era para mim também uma busca espiritual da essência da 

forma, síntese espontânea, intuitiva, conquistada com o exercício constante e ininterrupto do 

desenho. Os pequenos desenhos da década de 50 foram guardados em pastas diferentes, de 

acordo com o destino que poderiam ter mais tarde, na pintura, na escultura ou na arte aplicada. 

Desenhos daquela época estão sendo tridimensionados com o auxílio do computador pela 

arquiteta Elena Andrés Valle e depois transformados em esculturas de ferro, sob a orientação do 

arquiteto Alen Roscoe. Esta série de desenhos que denomino de pré- concretista, foi um caminho 

do figurativo ao abstrato e está possibilitando, no presente, uma caminhada em direção a outros 

espaços.  

                                                                                                      23 de agosto de 2015 

 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/08/do-carro-de-boi-ao-computador.html
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ESCOLA GUIGNARD, 70 ANOS DE HISTÓRIA       

 

    

    

    

Fotos: internet e do arquivo de Maria Helena Andrés 

 

Éramos 40 alunos, jovens cheios de vida, pertencíamos à primeira geração de artistas que 

estudou com Guignard em Minas: Amílcar de Castro, Mário Silésio, Marilia Giannetti, Mary Vieira, 

Nelly Frade, Gavino Mudado, Leda Selmi Dei Gontijo, Heitor Coutinho, Arlinda Corrêa Lima, 

Farnese Andrade, Letitia Renault, Jeferson Lodi, Petrônio Bax, Vicente Abreu e Wilde Lacerda. 

Fomos direcionados por um mestre que viera do Rio para nos conduzir. Guignard viera cheio de 

ideias novas, trazendo panoramas abertos para o aprendizado de arte em Minas. Deixara o Rio de 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2016/01/escola-guignard-70-anos-de-historia.html
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Janeiro, onde já era considerado um dos maiores professores de arte do Brasil e também um dos 

maiores artistas brasileiros. 

Viera da Europa lecionar no Rio, na Fundação Osório e participou do grupo A Nova Flor de 

Abacate, onde foi mestre de grandes artistas, tais como Iberê Camargo, Geze Heller, Alcides da 

Rocha Miranda, Vera Mindlin, Elysa Byington e Werner Amacher. Era amigo de Cândido Portinari, 

Roberto Burle Marx e também foi considerado por escritores e poetas. Cecília Meireles lhe 

dedicava versos, o grupo de intelectuais de São Paulo veio a Belo Horizonte para participar com 

Guignard e os artistas modernos da inauguração da Semana de Arte Moderna em Belo Horizonte, 

realizada em 1944. Guignard era um revolucionário, lutava contra o academismo vigente na época. 

Achava que o academismo amarrava os artistas. 

Seu método de ensino, baseado no despertar pessoal de cada aluno, assemelhava-se aos 

ensinamentos de Johannes Itten na Bauhaus de Weimar, na Alemanha. 

Despertar em primeiro lugar a sensibilidade, o olhar atento para a natureza, as árvores, os 

céus, as nuvens, os desenhos que se formam nas paredes velhas, nas pedras, no corte das árvores, 

nas sombras do chão. Ver os círculos que se formam nas águas quando ali atiramos uma pedra. 

Observar o olho humano, mandala cheia de vida e de mistérios. 

O parque era sempre cheio de motivações para o nosso imaginário de jovens artistas. 

Passávamos horas debaixo daquelas árvores, sentadas em banquinhos, desenhando com lápis 

duro, 6H. O desenho nos dava a possibilidade de praticar o exercício da concentração, uma 

meditação espontânea, sem intenção de ser meditação. 

Paralelamente ao desenho de observação, ensinado debaixo das árvores, Guignard nos 

orientava também, dentro do ateliê. Fazíamos retratos e figuras do natural, como nas academias 

de Belas Artes.  

Muitas vezes acompanhávamos Guignard a Ouro Preto, para desenharmos aquela cidade 

histórica, e também ao Rio de Janeiro para expormos nossos trabalhos. 

Na década de 60 eu era professora da Escola Guignard e ali ocupava a cadeira de desenho 

de criação. A Escola estava situada no parque municipal de Belo Horizonte, nos porões do Palácio 

das Artes. Ali Guignard e Franz Weissmann lecionaram; mais tarde seus alunos os substituíram. A 

Escola era pobre, sem recursos, mas rica em talentos. Vários artistas saíram dali e seguiram mais 

tarde seu próprio caminho.  

Na década de 60 assumi a direção da Escola num período de crise financeira. Procurei 

vários ex-alunos e todos se prontificaram a dar aulas voluntariamente, sem nenhuma 

remuneração, até que a crise passasse. 
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Tomamos a decisão de procurar apoio no governo de Minas. Acenamos para os poderes 

públicos em busca de ajuda e convidamos o Dr. José Guimarães Alves para dirigir a Escola e ligá-la à 

Imprensa Oficial. Lembro-me das reuniões improvisadas debaixo das árvores. Foi uma época 

tumultuada, cheia de imprevistos, mas também coroada de êxito. A solidariedade e o idealismo 

prevaleceram sobre a iminente derrota. Era necessário oficializar a Escola. Afim de legalizar o 

pagamento dos professores o novo diretor organizou um concurso público de Notório Saber ou 

Vênia Leandia. Todos fomos concursados e, de acordo com a lei, passamos a pertencer ao quadro 

de funcionários da Imprensa Oficial.  

Na década de 70 pedi demissão da Escola Guignard para me dedicar às minhas pesquisas 

na Índia e preferi me aposentar pelo INSS. 

Agora a Escola Guignard enfrenta um novo desafio, com a demissão de professores, muitos 

deles com mais de 20 anos de experiência, e que procuram seguir a filosofia do Mestre Guignard. 

Se a forma de seleção de professores proposta hoje por órgãos governamentais fosse implantada 

no início da criação da Escola, o Mestre Guignard seria o primeiro a ser demitido. O notório saber 

do Guignard seria ignorado para seguir uma legislação burocrática. 

Reescrevo aqui três citações para reflexão: 

“Não se ensina ninguém a ser artista ditando-lhe conceitos teóricos, como não se ensina 

ninguém a ser poeta ditando-lhe regras gramaticais”. (Maria Helena Andrés, citação do livro 

Vivência e Arte, Editora Agir, 1966) 

 “Não se exige de uma artista plástico o talento de redigir com clareza o que ocorre em seu 

mundo interior de vivência estética. Às vezes, entretanto, acontece esta maravilhosa casualidade, 

este dualismo, do pintor ser também escritor. Então eles nos legam textos que se tornam preciosos 

porque iluminam direções e espaços, motivos e razões, anseios e reflexões que não são os nossos” 

(Clarival do Prado Valadares, apresentação do catálogo Maria Helena Andrés, referente à 

exposição da artista na Galeria Goeldi, Rio de Janeiro, set. 1965 ) 

“Para ser artista não é necessário ser doutor”, dizia Amílcar de Castro a seus alunos. 

A Escola Guignard sempre foi uma Escola pautada pela liberdade de criação, uma 

experiência bem-sucedida durante 70 anos. Se ela quase fechou suas portas por falta de recursos 

financeiros, hoje corre o risco de se distanciar da verdadeira proposta de Guignard. 

Espero que, a partir de agora, possam surgir novos parâmetros para a avaliação de 

professores do ensino de arte, pautados pelo fazer artístico e pela experiência em ateliês.    

                                              12 de janeiro de 2016 
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PORTINARI, VISTO POR DOIS IRMÃOS 

      

               

Fotos: Tasso Marcelo/AE e internet 

 

Portinari, amigo pessoal de Guignard, recebia com o maior carinho os seus alunos e foi por 

meio dessa amizade que pude acompanhar de perto a elaboração dos painéis mais famosos de 

toda a sua carreira artística: os afrescos da Igreja da Pampulha e os dois painéis “Guerra e Paz” 

pintados para a sede da ONU em Nova Iorque. 

Aprendi muito com o mestre. Frequentava aquele ateliê no porão de uma casa antiga em 

Cosme Velho e ali o via pintar os retirantes e toda a série trágica do nordeste brasileiro. Assisti 

Portinari pintar “Guerra e Paz”, dois grandes painéis monumentais. Guerra e Paz foi pintado num 

prédio em construção no bairro de Botafogo, cedido ao mestre para realizar com maior facilidade o 

seu trabalho que exigia mais espaço. Fui ao Rio especialmente para vê-lo pintar. 

Meu irmão mais novo de 12 anos estava interno no colégio Santo Antonio de Niterói. Fui 

buscá-lo para ver o mestre pintar. “Fique sabendo que isso é um privilégio imperdível”. Ficamos 
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horas observando Portinari pintar. Ele teria de subir andaimes para alcançar os pontos mais altos, 

subia e descia com agilidade. Foi naquela ocasião que o meu irmão Antonio Eugênio resolveu dar 

uma de crítico de arte e comentou que não gostava do amarelo, ali naquele determinado lugar. 

Portinari olhou para trás, viu o menino e não comentou o fato, apenas perguntou: “O 

senhor por acaso é pintor?”. Aquele palpite inconveniente me fez remeter o jovem irmão para a 

casa de tio Ênio, em Copacabana. 

Transcrevemos o depoimento Luiz de Salles Coelho, irmão de Maria Helena: 

“Portinari vinha do Rio acompanhado de sua equipe de artistas. Portinari subia em escadas 

para pintar, ajudado sempre por seu irmão Leo.” 

Lembro-me da Escola de Belas Artes no parque e do filho de Portinari, que tinha um pouco 

menos que a minha idade, e brincamos juntos naquela visita que fizemos à Igreja da Pampulha. 

Hoje vejo que se tornou importante matemático, e PhD pelo MIT. Além de professor, o João 

Cândido Portinari - este o seu nome - encarregou-se de organizar e tomar conta da memória e 

obras do pai. É o presidente do “Projeto Portinari”. Há poucos dias apareceu na mídia participando 

de uma importante iniciativa e que vale a pena comentar. Portinari havia sido convidado pelo 

Governo brasileiro para pintar o painel Guerra e Paz, que o Brasil ofereceria à ONU para ser 

colocado na entrada de sua sede em Nova York. Juscelino, presidente e incentivador das artes e 

artistas ficou sabendo que Portinari não seria convidado para a inauguração do painel duplo em 

NY, por ser comunista. Não pensou duas vezes. Mandou montar o painel no Theatro Municipal do 

Rio, para que seu autor e o público o pudessem admirar em um ambiente digno. Fica aqui um 

apelo e sugestão ao João Cândido. Numa homenagem a JK, por que não culminar trazendo-o 

também para BH? Lugares e patrocínio não hão de faltar para esta exposição aos mineiros: Museu 

da Pampulha, Palácio da Liberdade, Palácio das Artes, Casa FIAT da Cultura, e até mesmo Inhotim...  

                                                                                                  31 de dezembro de 2010 
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ARTE E VIDA  

 

Foto: arquivo pessoal 

 

As artes plásticas possibilitam uma reflexão sobre o que motivou determinado impulso 

inconsciente, e nos fez seguir determinada direção. Cada artista tem seu próprio caminho. Cada 

ser humano tem seu próprio processo. 

Reconhecê-lo através da sua própria arte é anexar arte e vida. 

Arte e vida tornou-se um único processo, quando descobrimos o que nos moveu a seguir os 

movimentos vindos do inconsciente. 

É necessário estar aberto, receptivo. Então o que já existe dentro de nós poderá vir à tona. 

Proporcionar esta abertura para o novo, é tarefa do educador. 

Guignard foi antes de tudo um grande educador. 

O encontro com Guignard possibilitou-nos um descondicionamento das fórmulas 

acadêmicas. Todos os alunos receberam da mesma fonte, mas cada um seguiu uma direção 

diferente. 

Dar livre curso à emoção através da cor e ao mesmo tempo disciplinar a mente com o 

exercício do lápis duro, foi tarefa inicial exigida pelo mestre. 

Havia incentivo, entusiasmo. Havia cooperação e ajuda mútua. Havia estímulo e apoio às 

ideias novas. As tendências vieram à tona, nos diversos tipos psicológicos dos alunos. Alguns 

continuaram pintores, outros se tornaram gravadores, escultores, decoradores, jornalistas e 

escritores. 

Hoje a arte se estende à vida em todas as situações. 

Escolhi a pintura e o desenho seguindo uma complementação mútua de cor, transparência, 

linha, textura. Os livros vieram da necessidade de dar testemunho e também de estimular outros 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/08/arte-e-vida.html
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artistas a fazerem o mesmo: refletirem sobre seu próprio caminho, conscientizarem o seu 

processo. Cada um descobrirá o seu no momento adequado. Arte é autodescoberta e 

autoconhecimento. 

                                                                                                      11 de agosto de 2015 
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NOVAS DESCOBERTAS NO MEU CAMINHO  

      

    

Fotos: Maria Helena Andrés e internet 

 

Quando voltei ao Brasil depois de uma viagem dos Estados Unidos, em 1961, a arte 

abstrata levantava bandeiras na Bienal de São Paulo, com o grande prêmio dado a Manabu Mabe. 

Eu trouxera dos americanos uma bagagem de impressões e vivências marcantes que definiam 

direções para o meu trabalho. Naquele mesmo ano, havia sido convidada a apresentar uma sala 

especial na Bienal, com desenhos em papel veludo, sugerindo veleiros. Voltara dos Estados Unidos 

com quatro exposições individuais no meu currículo, e uma acolhida amistosa pelos dirigentes de 

museus e galerias. Naquele momento, a Bienal significava a abertura para a fusão oriente-ocidente 

através da linguagem artística. Passei 1 mês em São Paulo percorrendo a Bienal. Parava diante dos 

quadros do japonês Tessai, estudando sua vida e sua obra. 

Ele de certo modo significava para mim o gosto pelas viagens, a aventura de percorrer 

muitas cidades, conhecer pessoas, falar línguas diferentes. Significava a emoção da pintura, a 

necessidade de expressar e também a reflexão, o silêncio e o vazio. Na pintura japonesa o vazio é 

necessário como é necessário este vazio para chegarmos à nossa vivência de paz. 

Tessai percorrera 10.000 milhas andando a pé pelo Japão e lera 10.000 livros. Sua pintura 

refletia algo mais que uma simples exposição emocional, mas convidava ao silêncio, a meditação. 

Agora, revendo os meus passos no caminho, posso assegurar que este pintor japonês, foi 

realmente o grande exemplo que precisava encontrar naquele momento. Atualmente, os meus 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2016/02/novas-descobertas-no-meu-caminho.html
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passos pelas montanhas vão descobrindo em Minas, as paisagens do Japão. 

                                             1 de fevereiro de 2016 

A CONQUISTA DO ESPAÇO 

 

 

Foto: Maurício Andrés 

 

“A sonda norte americana Voyager 1, lançada em 5 de setembro de 1977, entra em um 

mundo até agora inexplorado, ultrapassando os limites do nosso Sistema Solar. Faz 35 anos que ela 

deixou a Terra e, a mais de 18 bilhões de km de nosso planeta. A Voyager 1 está prestes a se tornar 

o primeiro objeto de fabricação humana a ultrapassar esse limite e alcançar o espaço interestelar. 

Carrega um disco chamado “Voyager Golden Record” contendo imagens e sons representativos da 

história de nosso mundo: um gráfico com a posição da Terra no espaço, a estrutura do DNA, sons 

de animais, uma seleção musical e ainda mensagens em 55 línguas diferentes. ” (Jornal Hoje em 

dia, 6/9/2012) 

Relembro a minha fase de pintura espacial, realizada nos fins da década de 60, em meu 

atelier em Belo Horizonte. Em 1969, quando Neil Armstrong pisou na lua pela primeira vez, eu 

inaugurava uma exposição desses quadros no Rio de Janeiro. A semelhança das fotos publicadas 

pela mídia celebrando o evento, com meus quadros espaciais, despertou a atenção de jornalistas 

que foram me entrevistar sobre aquela coincidência. 

Transcrevo algumas críticas da época sobre a minha fase espacial: 

“O artista é o grande pioneiro, como sempre foi, da conquista universal. Quantas vezes 

descemos em Vênus com um poema? Quantas atmosferas foram criadas com a matéria pictórica, 

quantos azuis transpassados. E tudo num ato de amor, num voo, num desejo panorâmico de ver, 
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conhecer e habitar de felicidade. 

“Um destes artistas é a mineira Maria Helena Andrés, que exporá dia 5 na Galeria do 

Copacabana Palace, e que marca a primeira exposição de temas interplanetários”. (Walmir Ayala 

em “Os engenhos voadores”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1969) 

“Maria Helena Andrés, sobretudo em suas grandes telas, com domínio perfeito da técnica, 

espatulada, organizada e rítmica, obtém efeitos de grande beleza cromática. São aparentes suas 

referências dramático-poéticas, de naves naufragadas ou aviões estraçalhados no espaço. ” (Aracy 

A. Amaral, São Paulo, 1968) 

“Maria Helena Andrés andou sempre adiantada em sua época, desenhando, pintando, 

escrevendo coisas que sequer seus contemporâneos pensariam ou acreditariam, tais como suas 

naves e viagens interplanetárias. Dessas viagens pelo onírico às viagens reais pelo mundo, levou e 

trouxe conhecimentos que, numa troca de valores, consolidaram sua estatura de intelectual e 

artista, e uma filosofia de vida singular. Tem lugar definido nas artes plásticas do nosso país e é 

orgulho de todos nós.” (Mari’Stella Tristão, Estado de Minas, 1988) 

“Por volta de 1964, Maria Helena Andrés, fundindo o significado simbólico das 

embarcações com chamamentos diretos da contemporaneidade, passou a figurar, na mesma 

crescente diluição quase abstrata, máquinas voadoras num universo de sonho e luminosidades 

metálicas.” (Roberto Pontual, Rio de Janeiro) 

“Há muito familiarizada com os temas que sugerem caminhadas espaciais e aeronaves 

passeando o céu, a artista obtém na monumentalidade mural, um extraordinário efeito. Sobre 

uma imensa superfície azul repousa uma viagem. O percurso taticamente mantido sem 

insinuações explícitas, estabelece a possibilidade vital do voo criativo. O público caminhará à 

esteira do sonho. ” (Celma Alvim, apresentação do catálogo da exposição de pinturas realizada na 

Sala Manoel da Costa Athaíde, Museu da Inconfidência em Ouro Preto, fevereiro de 19) 

“Há uma longa fase de sua pintura em que os barcos, navios, se tornaram bastante visíveis. 

Depois, por volta de 1964, ela passou a figurar máquinas voadoras hoje cristalizadas numa pintura 

que se pode chamar de “figuração científica”, pois refletem a preocupação da artista pelos últimos 

acontecimentos da “era espacial”: os cosmonautas chegando à lua. Toda esta pintura reflete um 

temperamento sonhador, talvez um tanto romântico, com projeção de estados oníricos”. (Márcio 

Sampaio, “Maria Helena Andrés: Arte vivida dia a dia”, Revista Minas Gerais - Ano 1, nº 1, Belo 

Horizonte, março/abril de 1969). 

                                                                                               7 de setembro de 2012 
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ENCONTRO COM PABLO NERUDA EM VALPARAÍSO  

 

      

Fotos: internet 

 

Thiago de Melo e Nemésio Antunes, este último artista e diretor de museu, levam-nos para 

uma visita a Valparaíso, cidade mais importante do Chile. Rodamos 2 horas por uma estrada 

moderna e asfaltada, ladeada de campos férteis cultivados. 

O carro é um Impala último tipo e, nos intervalos de conversas sobre arte, escutamos 

música sinfônica pelo rádio. Descemos ao longo da costa até Valparaíso, cidade antiga, tipicamente 

colonial, com a arquitetura que lembra às vezes Ouro Preto. 

Thiago nos leva até a casa de Pablo Neruda, que nos espera para um drink. De longe o 

primeiro impacto: a arquitetura da casa subindo morro afora, cheia de cores variadas e bizarras. À 

porta, logo de entrada, surpreendeu-nos um imenso cavalo branco de madeira com o rabo virado 

para o visitante. Subimos por uma escadinha estreita, Thiago levando um presente para Neruda – 

cebolas enormes, brilhantes, rosadas, em cima de uma abóbora comprada na feira – isto é 

presente que se leve para um poeta? 

Mas Neruda é o poeta da terra, já fez uma ode à cebola num de seus livros. Recebe-nos 

alegremente, leva-nos a tomar whisky em seu barzinho. Matilde, sua terceira esposa, é cheia de 

vida, sorri para todos e oferece a Thiago um regalo em papel prateado, embrulhado em fita 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2015/04/encontro-com-pablo-neruda-em-valparaiso.html
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rosada. São versos do Thiago, traduzidos para o castelhano. O ambiente é cordial e alegre e a 

exuberância do adido cultural brasileiro mistura-se à gentileza natural do chileno. 

Vamos até um restaurante em frente ao mar, onde se pode ver o Oceano Pacífico de perto, 

por sobre as ondas, como se estivéssemos em um navio. Através das vidraças divisamos os barcos 

atracados, as gaivotas aos bandos sobre as águas. Comemos mariscos e peixes de sabor estranho, 

ainda não experimentados. Neruda come camarões e Regina em sua frente divide o prato com 

Nemésio. 

Matilde, a mulher de Neruda, recita em voz sonora os poemas de Thiago. Deve estar 

habituada a isto e os poemas de Thiago em castelhano ganham uma sonoridade diferente. “Los 

barcos naciem, como naciem dolores.” 

Ficamos emocionados com os versos e a ênfase dada por Matilde às palavras do poeta. 

Escutamos por 15 minutos até que Thiago, eufórico e comovido, levantou-se e beijou a mulher de 

Neruda. Enquanto isso, o grande poeta chileno continua a comer camarões...  

Depois do almoço o programa continua, sem Neruda e esposa. Vamos conhecer o Centro 

Brasileiro de Valparaíso, situado no 2° andar de um edifício na zona central da cidade. A sala 

ampla, com painéis modernos exibe fotografias de jardins de Burle Marx. Meus quadros serão 

expostos nesta sala daqui a um mês, quando terminar a exposição de Santiago. 

De volta a Santiago, Juita e Fernando nos esperam no quarto para saber das novidades. 

Todos os dias vamos ao quarto do embaixador doente, que fica sempre muito contente de nos ver. 

A bondade de Fernando, sua simpatia pessoal e senso humano faz dele um embaixador querido e 

estimado por todos. Não há chileno que não o conheça, nem lhe preste homenagem, desde o 

mordomo da embaixada, até a mais simples criança de escola primária. O Brasil conquistou um 

grande caminho na solidariedade das nações irmãs da América Latina, colocando à frente dos 

interesses nacionais nestes países, estes dois brasileiros, Fernando Alencar e Thiago de Melo. 

(Trecho do diário de viagem ao Chile, 1963) 

Transcrevo abaixo alguns versos de Pablo Neruda: 

O Teu Riso 
Tira-me o pão, se quiseres, 
tira-me o ar, mas 
não me tires o teu riso. 
 
Não me tires a rosa, 
a flor de espiga que desfias, 
a água que de súbito 
jorra na tua alegria, 
a repentina onda 
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de prata que em ti nasce. 
 
A minha luta é dura e regresso 
por vezes com os olhos 
cansados de terem visto 
a terra que não muda, 
mas quando o teu riso entra 
sobe ao céu à minha procura 
e abre-me todas 
as portas da vida. 

 
 

14 de abril de 2015 
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EXPOSIÇÃO NA EMBAIXADA DO BRASIL, NO CHILE  
 
 

          

        

Fotos: internet e arquivo da autora 

 

No aeroporto de Santiago descemos sozinhas com nossas malas, eu e Regina Alves. Meus 

desenhos são observados pelo encarregado da alfândega, tenho de anunciar que vou fazer uma 

exposição. 

Já estamos rodando sobre ruas chilenas. A sede da embaixada brasileira é uma casa 

imensa, decorada com gosto e distinção. 

Juita, a embaixatriz, é minha prima e dela partiu o convite para uma exposição individual 

em Santiago. Fernando Alencar, o embaixador, está de cama, foi operado do fígado. 

Aos poucos os personagens desta mansão vão aparecendo, quase todos chilenos, apenas 3 

brasileiros. Tudo é calmo e solene dentro destas imensas paredes e as notícias do Brasil chegam 

semanalmente, mas já filtradas pela distância. As greves e ameaças ficaram para trás e João 

Goulart é tido no Chile como um grande presidente. A simpatia de sua estada aqui, a simplicidade 

de não exigir nada, é lembrada por todos. 

À tarde nos encontramos nos aposentos da embaixada. Conheço muitos brasileiros e o 

famoso poeta Thiago de Melo, adido cultural do Brasil no Chile, um nortista moreno de enormes 

cabelos, cabeça de Beethoven brasileiro. 

Meus desenhos são desembaraçados da pasta e espalhados pelos tapetes do quarto. O 

embaixador escolhe 4 para sua coleção, a senhora do 1° secretário prefere um azul. E assim, são 

distribuídos antes mesmo de serem expostos. 
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Já arrumei a exposição com a ajuda de Regina e Thiago de Melo: 22 quadros dependurados 

em fios de nylon e suspensos no espaço protegidos por 2 vidros enormes. O catálogo contém 

versos de Carlos Drummond de Andrade. Em cada catálogo procuram um poeta que em seu 

conteúdo transmita uma mensagem irmã à do artista. Muita honra para mim a afinidade! ... 

Saímos para uma volta pelas ruas. Os chilenos são morenos e altos, vestem-se bem 

encapotados neste inverno, dentro de casacos de lã. Paramos numa banca de jornal para ler as 

notícias sobre o Papa, morto às 2 horas e 40 minutos de hoje. 

4 de junho 

As duas salas do Centro Cultural Brasileiro estão cheias de quadros meus. Não foi possível 

um coquetel de inauguração por causa da morte do Papa, mas assim mesmo lá estavam os artistas 

e críticos chilenos e os diplomatas brasileiros. 

Puseram-me no meio dos chilenos para fazer intercâmbio, fizeram-me ser fotografada 

mostrando os quadros. A receptividade parece ter sido boa, pois compraram-me quase a 

exposição toda. Lembro-me de Washington, Nova York e todas as outras exposições no Brasil. 

O intercâmbio Cultural feito por Fernando e Thiago tem dado excelente resultado. A galeria 

é simpática e central e ali se reúnem os artistas para bater papo todas as noites de 6 às 8. 

Brasileiros e chilenos se confraternizam no mesmo ideal comum, trazendo em sua mensagem de 

arte, toda a aspiração de um povo sensível e humano. Os quadros são trocados entre os artistas e 

vendidos aos ricos da terra. O intercâmbio traz um laço de amizade entre os povos vizinhos 

separados pela cordilheira. Os meus ficarão no Chile, entre apreciadores de arte, e outros seguirão 

rumo a novas terras, carregados pelos diplomatas, que já possuem uma verdadeira galeria 

ambulante. No próximo mês já serei conhecida em Roma e Beirute, simultaneamente... (Trecho do 

diário de viagem ao Chile, 1963) 

Transcrevo abaixo trechos do “Estatuto do Homem”, de Tiago de Melo: 

 

ESTATUTOS DO HOMEM 

(Thiago de Melo - trecho) 

Art. 1º 
Fica decretado que agora vale a verdade, 

que agora vale a vida, 
e que de mãos dadas 

trabalharemos todos pela vida verdadeira. 
 

Art. 2º 
Fica decretado que todos os dias da semana, 

inclusive as terças-feiras mais cinzentas 
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têm direito a converter-se em manhãs de domingo. 
 

Art. 3º 
Fica decretado que a partir deste instante 

haverá girassóis em todas as janelas, 
que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, 

e que as janelas devem permanecer o dia inteiro 
abertas para o verde, onde cresce a esperança. 

 
Art. 4º 

Fica decretado que o homem 
não precisará nunca mais duvidar do homem. 

Que o homem confiará no homem, 
como a palmeira confia no vento, 

como o vento confia no ar, 
como o ar confia no campo azul do céu. 

Parágrafo único 
O homem confiará no homem 

como um menino no outro menino 
                                                                                                    

 

 31 de março de 2015 
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CONSTRUTIVISMO MINEIRO EM BRASÍLIA 

    

    

Fotos: Maurício Andrés 

 

Recentemente fui procurada por uma jornalista do jornal “Hoje em Dia”, que tem 

correspondência em Brasília, para dar um depoimento sobre Athos Bulcão e o movimento 

concretista brasileiro iniciado em São Paulo em 1951. Este movimento teve repercussão nacional e 

internacional, congregando artistas que buscavam os mesmos ideais de disciplina e construção. 

Para mim ele foi um encontro do que eu já vinha buscando, o despojamento do supérfluo e a 

busca da essência da forma. Aprendi com Guignard a usar a “linha contínua” para croquis rápidos 

ainda como artista figurativa. Esses exercícios possibilitaram uma série de desenhos que hoje estão 

sendo revisitados nas esculturas que, a partir do ano 2000, foram tri dimensionadas no 

computador por minha neta Elena Andrés Valle. 

Quando estive em Brasília há pouco tempo atrás, visitei a exposição “Arte para crianças” no 

CCBB. Lá estava Athos Bulcão, revisitado em seus azulejos de forma interativa. As pessoas podiam 

modificar a composição, mudando a disposição dos azulejos. Seguem trechos da entrevista, 

publicada em 24/04/2011 no caderno “Mosaico”: 

“Pioneira do Concretismo em Minas Gerais, a artista plástica Maria Helena Andrés observa 

na 1ª. Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, que a mostra causa grande impacto em Athos 
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Bulcão. Contemporânea do artista, Maria Helena Andrés não chegou a conhecê-lo e recorda-se 

dele apenas ao telefone. Naquela ocasião, os principais artistas brasileiros eram todos figurativos: 

Di Cavalcanti, Portinari e Guignard. “Eu participei na primeira Bienal com dois quadros, ainda como 

artista figurativa”. Durante a efervescência do Concretismo, Minas Gerais ofereceu escultores 

como Franz Weissmann (1911-2005), Amílcar de Castro (1920- 2002), Mary Vieira e Lygia Clark 

(1920- 1988). Na pintura, Mário Silésio (1913- 1990), Marilia Gianetti (1925 – 2010) e Nelly Frade 

(1913- 1988), entre outras, incluindo a própria Maria Helena, como testemunha viva e participante 

da época. “Íamos juntos para São Paulo para participar das exposições.” O concretismo brasileiro 

começou lá. Foi uma época muito importante, que teve grande repercussão nacional. Foi um 

movimento que chegou até a poesia e as artes gráficas. Nós éramos jovens, fazíamos a arte com 

muita disciplina, pureza e precisão e íamos para São Paulo para assistir palestras de Mário Pedrosa 

e Ferreira Gullar, um dos poetas fundadores do neoconcretismo.” 

Sobre o concretismo, segue um trecho do meu livro “Vivência e Arte”, publicado pela Agir 

em 1966: “A pintura concreta libertou-se da tradição, procurando um caminho diferente e 

completamente novo. Um quadro concreto não poderia ser julgado dentro do mesmo critério de 

um outro abstrato ou figurativo. Ele visava transformar uma ideia (não um tema ou sujeito) em 

forma concreta. Nesta realização, deveria esgotar todos os seus recursos. Não se admite um 

quadro ou uma escultura concreta sem essa clareza de expressão e executado dentro de uma 

técnica confusa e complicada. Para isto servia-se, às vezes, de materiais novos que permitiam 

maior pureza e simplicidade na realização. Os concretistas desejavam uma expressão exata e não 

apenas sugerida de sua ideia. A arte abstrata poderia sugerir, a arte concreta teria de afirmar, para 

ser verdadeira. O emprego de formas geométricas simples, de cores exatas e de composições 

equilibradas dentro de leis matemáticas veio alertar o artista e despertar-lhe a consciência da 

técnica, tão desprezada pelos primeiros modernistas. Este foi um dos aspectos mais fortemente 

positivos dessa fase, que beneficiou, com essas noções, não só seus adeptos, mas seus 

adversários. Se o concretismo procurou criar uma pintura objetiva, antissentimental, visando 

somente a uma ordem estética, o abstracionismo voltou à contemplação interior e deu largas à 

intuição. ” Na minha experiência concretista eu sempre ouvia música e meus quadros serviram de 

partitura musical para a apresentação dos músicos Artur, Regina e Alexandre na exposição “Linha e 

Gesto”.                                 

                                                                                                           27 de abril de 2011  
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HOMENAGEM A MARIA ÂNGELA MAGALHÃES 

    

Foto: arquivo Maria Helena Andrés 

 

Maria Ângela Magalhães foi uma grande amiga que tive a felicidade de conhecer em vida. 

Éramos primas duas vezes e tínhamos grande afinidade não só na arte, como na maneira de 

pensar. 

Na década de 60, experimentamos pela primeira vez uma parceria na arte. Eu desenhava 

pequenos projetos em pastel e ela, com sua equipe, executava a tapeçaria. 

Trabalhamos juntas durante muito tempo. Ângela tinha uma sensibilidade extraordinária 

para transportar para o bordado o que eu desenhava no papel. As cores ganhavam formas, 

matizes, relevos, tudo isto realizado por bordadeiras eficientes, algumas tendo de se deslocar de 

Niterói até o Rio. 

As três tapeçarias da Igreja de Nossa Senhora de Copacabana atravessaram a Baia de 

Guanabara várias vezes. 

Ângela marcava os pontos, tingia as lãs, ensinava os matizes e nuances. 

Trabalhar com Ângela foi para mim uma experiência rara. Além de sermos muito amigas 

tínhamos também uma comunicação através de sensibilidades semelhantes. 

Ângela respondia positivamente ao que eu estava necessitando no momento exato. As 

tapeçarias de N. Senhora de Copacabana mobilizaram a minha primeira grande viagem à Índia. 

Eu havia perdido o meu marido e buscava obter recursos através do meu trabalho para me 

ausentar do país. Foi quando recebi um telefonema de Ângela: “Helena, o cardeal não concordou 

com o fato de você doar gratuitamente o seu trabalho. O cheque destinado a você dá para pagar a 

sua viagem ao oriente...” 

http://mariahelenaandres.blogspot.com.br/2009/05/homenagem-maria-angela-magalhaes.html
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Agradeço ao cardeal, à Ângela e às bordadeiras esta oportunidade de realizar outros 

trabalhos do outro lado do mundo. Foi nesta viagem que desenhei o livro “Pepedro nos caminhos 

da Índia”. Transcrevo o texto de Maria Ângela Magalhães para uma exposição de Tapeçaria, na 

Galeria Guignard, em Belo Horizonte, na década de 60: 

As luas, os mastros, os mistérios, 
as velas que pretendem voar! 
E, no entanto, prendê-las à terra. 
Amarrá-las ao concreto e limitado da lã. 
O desenho não nasceu somente para ser tapete. 
Houve que surpreendê-lo, 
mostrando-lhes possibilidades 
ocultas. 
 
E, nisto a busca apaixonada 
da verdade, de cada forma, 
de cada cor, 
de cada desejo. 
Percorremos, meses a fio, 
a larga estrada 
que nos levou da ambição 
do que nos propusemos, 
ao que, realmente, conseguimos. 
Dar ao desenho de Maria Helena Andrés, 
outra face, 
numa outra matéria. 
 

                                                                                                          11 de maio de 2009 
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DOM EUGÊNIO SALES E AS TAPEÇARIAS DE N.SRA DE COPACABANA  

     

Fotos: arquivo e internet  

 

Cerca de 6000 fiéis acompanharam, há alguns anos, o velório de Dom Eugênio Sales no Rio. 

Uma pomba branca, símbolo do Espírito Santo, pousou sobre o caixão e ficou durante toda a tarde 

perto do corpo. Dom Eugênio morreu tranquilamente enquanto dormia, uma morte serena de 

quem seguiu seu caminho ajudando os fiéis e praticando a justiça. 

Durante o regime militar ele, como chefe da Igreja Católica, ajudou perseguidos e 

refugiados políticos a saírem do país. 

“Estima-se que 4000 a 5000 pessoas tenham recebido ajuda do então cardeal arcebispo do 

Rio para fugirem”. Fui acompanhando pelos jornais, especialmente a Folha de São Paulo, as 

notícias referentes à Dom Eugênio e relembro a sua atuação justa e coerente diante de outros 

fatos, não políticos. Na década de 1970, recebi a encomenda de realizar 3 projetos de tapeçaria 

para a Igreja N. Sra. de Copacabana, no Rio de Janeiro. O projeto era de grande responsabilidade e 

eu, como artista, me empenhei de corpo e alma na sua realização. As tapeçarias foram executadas 

no Rio por minha prima Maria Ângela Magalhães que ali dirigia um artesanato da mais alta 

qualidade. Maria Ângela, com seu talento artístico, interpretava os projetos transformando a 

técnica do pastel no bordado. Ela mesma tingia as lãs e orientava as bordadeiras. As tapeçarias da 

Igreja eram enormes, duas para a nave principal e outra, também monumental, para a capela ao 

lado. Tudo isto foi feito com muito amor e dedicação. Resolvi não cobrar da Igreja: “Meus projetos 

são de graça!” Isto foi declarado na época, mas o cardeal, que liderava as reuniões, não concordou 

com a minha resolução. “Todos os outros artistas cobraram, esta artista precisa receber também. ” 

Decidiram me enviar um cheque com o valor dado pela equipe de produção. 

Por incrível que pareça, esta atitude do cardeal me possibilitou realizar a minha primeira 

grande viagem à Índia. 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2014/11/dom-eugenio-sales-e-as-tapecarias-de_18.html
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Naquela ocasião eu não tinha recursos para as passagens, foi de grande importância para 

mim a decisão que foi tomada. 

Até hoje relembro com muita gratidão este fato e costumo repetir: “Foi o cardeal arcebispo 

do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales que me possibilitou realizar a minha primeira grande viagem 

à Índia.” Agora posso dizer que o cardeal me deu a oportunidade de iniciar um diálogo inter-

religioso. 

                                                                                              18 de novembro de 2014 
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UMA FILMAGEM NA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE COPACABANA  
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Maurício Andrés 

 

Estamos na Igreja Nossa Senhora de Copacabana no Rio de Janeiro. Na década de 70 fui 

convidada a realizar os projetos de 3 tapeçarias para essa igreja, duas para a nave principal e uma 

para a capela do Santíssimo. A proposta era realizar a monumentalidade de um mural. As duas da 

nave principal medem 5x 2,50 metros e a da capela preenche um espaço horizontal de 12 x 2,50 

metros.  

Aqui na capela do Santíssimo são realizados casamentos. Viemos, meu filho Maurício e eu, 

com o objetivo de fazer uma filmagem sobre as tapeçarias para um documentário sobre minha 

trajetória na arte, a ser feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Enquanto a câmera desliza 

sobre a grande tapeçaria horizontal vou recordando o que motivou a criação desse painel colorido, 

destinado ao culto católico. Para esse tema eu teria que me concentrar um pouco na história. 

Revejo nele a chegada dos navegantes portugueses na cidade do Rio de Janeiro. Ali estão os 

mastros e velas que transportaram o cristianismo para esta terra. Enquanto o fotógrafo registra a 

obra, eu procuro recolher as minhas lembranças. 

Em seguida nos dirigimos à nave central onde existem duas tapeçarias, cujo tema busca 

configurar um dos aspectos mais transcendentes do cristianismo: a comunhão dos santos e o 

caminho de volta ao Pai. Lembro-me de ter me concentrado no tema buscando o recolhimento 

necessário para transmitir o caminho que nos leva das sombras para a luz. 

Buscar espaços superiores cheios de luz é um dos caminhos de transcendência. Nesse 

primeiro painel, vertical, sombra e luz estão registrados. Há um desejo de alcançar o sol que a 

todos ilumina. Multidões buscam a realização da unidade. No painel à direita há uma celebração 
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da chegada à casa do Pai, vencendo todos os obstáculos. Esta foi minha concepção ao projetar os 

painéis. Transmutar as energias sombrias que nos prendem à terra e chegar à plenitude do 

encontro com Deus. 

Volto à realidade do presente. Passa uma senhora com um vaso de flores. Ela se aproxima e 

pergunta se precisamos de alguma coisa. 

“Estou aqui dando um depoimento sobre os painéis, sou a autora deles. Foram realizados 

aqui no Rio de Janeiro por Maria Ângela Magalhães na década de 70. Ela realizou uma série de 

tapetes a partir de meus desenhos feitos em pastel sobre papel veludo. ” 

“Que bom”, respondeu ela, “assim eu posso explicar para as pessoas o significado das 

tapeçarias, o que você idealizou quando projetou o seu trabalho. ” 

 

                                                                                                14 de dezembro de 2015 
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ARTE ESTENDIDA À VIDA – TAPEÇARIA COLETIVA 

 

 

Foto: Maurício Andrés 

 

Visitei no Rio, em Copacabana, um grupo de artesãs que se dedica a um trabalho coletivo, 

sem pretensão de expor em galerias, vender quadros, ganhar prêmios.  

A arte para eles não é forma de sobrevivência, mas uma extensão da arte de viver, uma 

forma de unir as pessoas, entusiasmar as crianças, arte interativa, feita por um pequeno grupo de 

seis mulheres, todas mães de família, num apartamento discreto na agitação de Copacabana. 

No meio de carretéis coloridos e retalhos, elas se reúnem, donas de casa, crianças, jovens, 

buscando a realização de uma tapeçaria coletiva. 

Para esse trabalho de energias conjugadas usam retalhos de roupas, punhos de camisas dos 

maridos, pedaços de saias coloridas, gravatas e uma variedade incrível de tecidos com texturas 

diferentes. 

Nas tapeçarias desse grupo de artesãs cariocas senti uma aspiração comum de alcançar 

uma harmonia final no conjunto diversificado de várias mãos. Unidade na multiplicidade é a meta 

de qualquer obra de arte. 

Mesmo trabalhando cada uma em sua casa, foi possível observar uma sincronicidade na 

escolha das cores, na textura dos retalhos, no estampado dos panos. 

Esse fenômeno de sincronicidade é a evidência da empatia que percorre as diversas mãos e 

une as diversas pessoas na aspiração de achar a cor necessária e a forma adequada para a 

realização de uma obra de arte sem ego nem sentimento de posse. 

As tapeçarias não têm dono, pertencem a todos. Quando nascem os bebês a história 

bordada vai ornamentar o quarto da criança e ali fica por algum tempo.  
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Os bebês crescem visualizando a história dos pais, dos avós, sentindo-se perpetuados 

também nas cenas mais importantes da família, nas festas juninas, nas comemorações de Natal, 

carnaval, páscoa, nos bolos de aniversário, no soprar das velas. 

Quando crescem, também ajudam nos bordados, recortam bichinhos, dão ideias. As ideias 

são aproveitadas e, no entusiasmo da descoberta, novos tapetes vão chegando e viajando por 

várias casas. 

Enquanto Marina, a jovem avó, vai me mostrando os tapetes, o netinho recorta um pano 

com a tesoura e outra netinha enfia a agulha com as mãos pequeninas. Todos trabalham, crianças, 

jovens e adultos. 

A arte do cotidiano ali é resgatada no anonimato. Os tapetes pertencem a todas, e se 

prolongam nos filhos que nascem e alegram as famílias. As crianças crescem vendo as cenas que 

mais comoveram seus pais, no decorrer de sua história. Na colcha dos avós cada casal foi 

representado com suas características, seus gostos, seus objetivos pessoais. As artesãs moravam 

muitas vezes fora do Rio, os tapetes iam e vinham nas barcas de Niterói e no bordado, entre as 

cores das lãs, um sentimento coletivo se comunicava. Na minha experiência com a arte coletiva da 

tapeçaria, tive a oportunidade de sentir a alegria das bordadeiras na missa de inauguração das três 

tapeçarias que até hoje ainda ornamentam a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, no Rio. 

........................................................................................... 

A realização pessoal do artesão está na sua contribuição individual a uma obra coletiva.  

Artesãos do passado deveriam se enriquecer interiormente quando contemplavam as 

grandes catedrais onde esculpiam anjos, ornatos, arabescos. Aquela multidão de artistas anônimos 

fez erguer catedrais, basílicas, igrejas barrocas, palácios no oriente, no ocidente ou em qualquer 

parte do mundo. 

A arte feita anonimamente segue seu caminho pelo mundo, unindo as pessoas através do 

mesmo sentimento de amor. 

A arte do momento liberta-se aos poucos dos antigos padrões do passado do mito do 

sucesso, da valorização da mídia, da ambição material, para reconduzir o ser humano à sua real 

posição no planeta, sua ligação com a natureza e com o universo. 

O desenvolvimento de todas as potencialidades humanas é uma necessidade do mundo de 

hoje e está ao alcance de qualquer um. O encontro do homem consigo mesmo, seja através da 

meditação, da arte ou do trabalho, constitui forma de equilíbrio indispensável para sua integração. 

O ser humano total é aquele em que corpo e alma se harmonizam.  

“Apague os faróis e acenda a luz interna”. Essa frase, encontrada na sinalização do trânsito, 
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motivou uma reflexão sobre o uso da energia nas diversas civilizações. Ela nos mostra a 

necessidade de usarmos a nossa energia interior e descobrirmos a fonte da criatividade e 

sabedoria que sempre existiu dentro do ser humano em estado latente. 

No despertar do novo milênio estão surgindo iniciativas de reconduzir a arte ao seu papel 

de harmonizadora da sociedade. A arte coletiva é uma dessas iniciativas. 
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TAPEÇARIAS E MURAIS  

 

Fotos: Maurício Andrés e arquivo pessoal 

 

Transcrevo abaixo um texto que escrevi em 1969, sobre tapeçarias e murais: 

“Quando em agosto deste ano realizei na Galeria do Copacabana Palace uma exposição de 

pinturas da fase interplanetária, outra série de meus trabalhos já se elaborava no Rio, numa rua de 

Botafogo, entregue a uma equipe de artesãs. Ao mesmo tempo em que eu pintava e expunha a 

série de astronautas, outras mãos trabalhavam em meus tapetes. 

Os 12 tapetes serão expostos em Belo Horizonte em 6 de outubro, na Galeria Guignard. Há 

dois anos projetei uma série de pequenos estudos sobre os barqueiros do São Francisco, tendo 

como finalidade a execução de um mural. No entanto, não tendo podido realizar o trabalho, 

guardei os estudos em meus arquivos, para algum tempo mais tarde entregá-los ao Artesanato da 

Providência, dirigido por Maria Ângela Magalhães e Gilda Carneiro. Seria a oportunidade de ver 

realizado o que eu planejara para o mural, mas que não pudera executar. 

Encontrei nesse artesanato a possibilidade de dar sequência ao meu estilo de arte, 

contribuindo até para maior enriquecimento com os recursos próprios da tapeçaria. Nuances e 

transparências não precisavam ser suprimidas e poderiam ser sugeridas com lãs de vários matizes 

e a mistura de materiais novos. Acompanhei o trabalho vindo ao Rio todos os meses, mas 

deixando à orientadora de meus estudos, Maria Ângela, a iniciativa de criar pontos e inventar 

recursos novos dentro do metier. A pintura individualista, criada e executada por uma só pessoa, 

vem sendo substituída nestes últimos tempos pelas equipes de arte com um responsável e vários 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/12/tapecarias-e-murais.html
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colaboradores. É necessário, no entanto, que essas equipes sejam bem entrosadas, que haja a 

adequação perfeita das mãos que executam com aquelas que criam o projeto. Dentro deste 

esquema a criatividade é distribuída e reforçada para que se possa fazer alguma coisa de maior 

vulto, com a responsabilidade dividida entre vários. 

Meus cartões são desenhados em pastel sobre papel veludo, permitindo desde o início 

imaginar o efeito a ser conseguido no aveludado das lãs.  

Orientadas por Maria Ângela, as artesãs transformam o projeto em tapeçaria. 

A tapeçaria e a pintura mural têm raízes comuns. Ambas exigem certa monumentalidade, a 

captação de um conjunto global, concentrado em determinado espaço. Portanto, quanto maior e 

mais muralística, mais apta estará a tapeçaria para preencher a finalidade à qual se destina, que 

não é simplesmente decorativa, mas visa a integração a determinado conjunto arquitetônico. Daí a 

razão para considerar os projetos de mural mais adequados para tapeçaria do que os estudos para 

um quadro. O mural exige um pouco de reflexão, o exame detalhado de cada espaço, de cada 

forma. A espontaneidade tem de ser corrigida e orientada pela inteligência. A monumentalidade 

exigida pelo mural não é a simples ampliação de figuras ou cenas, mas a visão global de 

determinada ideia, a síntese de um conjunto. A tapeçaria pode ambicionar também a conquista 

desta monumentalidade. Isto porque tapeçaria não é somente arte decorativa, mas deve expandir-

se a campos mais amplos. 

Pretendo conduzir meus tapetes ao mesmo destino do mural. Acho que é um caminho 

sério, os recursos são grandes, possibilitando maior enriquecimento daquilo que imaginei um dia 

num simples cartão colorido. 

14 de dezembro de 2015 
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SERRA DA PIEDADE, UNIÃO DE VÁRIOS CAMINHOS 

    

    

Fotos: Maurício Andrés 

 

A Serra da Piedade é um dos pontos mais conhecidos dos arredores de Belo Horizonte, 

local de meditação e romaria à Nossa Senhora da Piedade. A imagem da Pietá esculpida por 

Aleijadinho está colocada na nave central da ermida.  No alto da montanha, a UFMG colocou um 

observatório astronômico, onde os estudiosos podem observar as estrelas. 

Frei Rosário ali viveu por muitos anos, administrando obras, conduzindo os romeiros e 

meditando dentro de uma gruta. No silêncio de suas meditações ele começou a perceber, por 

intuição, a união de todos os caminhos. Frei Rosário, muito à frente do seu tempo, começou a 

organizar uma biblioteca ecumênica destinada ao século XXI. Estando de viagem para a Índia, 

recebi a encomenda de trazer para a biblioteca os livros mais antigos da filosofia hindu. Viajei para 

a Índia com esta missão. Minha filha Eliana, como professora de ioga, ficou encarregada de 

escolher os livros. 

Numa carta enviada para Frei Rosário, fizemos um relato da viagem. “Encontramos os 
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volumes mais antigos da Bhagavad Gita e das Upanishads. Também nos informamos sobre a obra 

completa de Sri Sankarãcãrya, considerado um dos maiores sábios da Índia, aquele que difundiu de 

forma clara e acessível a filosofia Advaita.” Entre os livros que agora fazem parte da biblioteca 

ecumênica da Serra da Piedade estão os Vedas, escrituras sagradas mais antigas dos hindus, que se 

dividem em quatro: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e Atharva Veda. O Rig Veda é considerado um 

dos textos mais antigos da humanidade. Acredita-se que ele data de 1200 anos A.C ou até mais. 

Quando Frei Rosário me procurou em Belo Horizonte para realizar os painéis das capelas da 

ermida de Nossa Senhora da Piedade, eu acabava de escrever um capítulo para meu livro Os 

caminhos da Arte relacionando os hinos védicos com o canto gregoriano. Meu trabalho estava 

voltado para a integração do Oriente com o Ocidente através da música religiosa. 

Em relação aos dois painéis, Frei Rosário me trouxe indicações bíblicas que eu deveria ler 

para me inspirar nos temas encomendados. Era importante ler textos do Antigo e Novo 

Testamento, para uma informação histórica. 

Antes de começar os trabalhos, fui várias vezes à Serra da Piedade contemplar as 

montanhas, que se assemelham às do Retiro das Pedras, onde moro. Tirei fotos, fiz estudos de 

tamanhos variados. Era importante penetrar não somente no espírito das montanhas, em sua 

transparência e fluidez, como também recuar até a nossa tradição barroca de arabescos e curvas. 

Numa das capelas a figura de Jesus Cristo foi colocada no centro de uma mandala, símbolo 

cósmico de integração tanto no oriente como no ocidente. Na outra capela, São José está 

representado como guardião de Jesus. Deixei os projetos com o competente artista Juan Carlos 

Cerri, professor da UFMG, que realizou, juntamente com uma equipe de assistentes, os painéis em 

azulejo. 

                                                                                                          7 de maio de 2010 
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PAINEL EM AZULEJO NA ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM CAETÉ I  

       

Fotos: Maurício Andrés  

 

Quando Frei Rosário me procurou em Belo Horizonte para realizar os painéis das capelas da 

ermida de Nossa Senhora da Piedade, eu acabava de escrever um capítulo para meu livro Os 

caminhos da Arte relacionando os hinos védicos com o canto gregoriano. Meu trabalho estava 

voltado para a integração do Oriente com o Ocidente através da música religiosa. Em relação aos 

dois painéis, Frei Rosário me trouxe indicações bíblicas que eu deveria ler para me inspirar nos 

temas encomendados. Era importante ler textos do Antigo e Novo Testamento, para uma 

informação histórica. 

Na capela do Sagrado Coração de Jesus na Ermida de Nossa Senhora da Piedade em Caeté 

escolhi a forma circular da mandala, com a figura de Cristo ao centro trazendo luz e sabedoria para 

o mundo. Mandala significa círculo em sânscrito. Universalmente a mandala é símbolo da 

integração e da harmonia. Significa também a concentração de energia, o universo, a procura da 

paz interior. A cor azul simboliza a sabedoria de Cristo transmitida através dos séculos. Escolhi a 

mandala pelo seu significado universal de integração e paz, usado no Oriente como forma de 

meditação. O símbolo da mandala com o Cristo no centro foi usado no Ocidente numa pequena 

tela de Hieronymus Bosch, hoje pertencente ao Museu do Prado em Madrid. Ali o Cristo ilumina as 

pessoas para vencerem e superarem os sete pecados capitais. O psicólogo Carl Jung usou a 

mandala como integração final do processo de individuação do ser humano. 

A figura do Cristo ao centro nos faz relembrar o Cristo interno de cada um de nós e a 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/12/painel-em-azulejo-na-ermida-de-nossa.html
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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centelha divina que a todos pertence. “O Reino dos Céus está dentro de vós” nos disse Jesus. 

No Santuário da Serra da Piedade a lembrança do nosso Cristo interno está representada nessa 

pequena capela, onde os devotos acendem velas e, durante a época do Natal, armam presépios. 

Tiramos fotos em frente ao painel, agradecendo nossa presença nesse santuário de paz e 

desejando a paz para todos os brasileiros e para todas as pessoas.  

                                                                                          28 de dezembro de 2015 
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PAINEL EM AZULEJO NA ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM CAETÉ II  

    

    

Fotos: Maurício Andrés 

 

Na Capela do Santíssimo Sacramento ou de São José, na Ermida da Serra da Piedade, 

procurei seguir o estilo barroco da ermida, para dar continuidade ao todo do Santuário de Nossa 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2016/01/painel-em-azulejo-na-ermida-de-nossa.html
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Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Lembro-me de Frei Rosário dizendo: “ Você foi 

escolhida para realizar esses painéis por ser uma artista espiritualista. ” 

A figura de São José é representada em pé, como guardião do sacrário. Procurei 

representar São José como aquele que foi designado para cuidar de Jesus e de Maria, segurando 

com a mão direita um bastão. Na parte de baixo, como num filme, procurei sugerir passagens da 

Bíblia. 

A capela de São José foi escolhida para as orações e quando ali chegamos freiras e fiéis 

estavam rezando o terço. Há bancos na frente, que imaginei serem reservados ao clero. 

Diariamente as pessoas rezam ali, diante do Santíssimo. 

Quando saímos do templo e nos dirigimos ao carro as freiras nos cercaram: “Você é Maria 

Helena, que bom a conhecer, você recebe diariamente nossas orações. ” Para mim foi importante 

ouvir isso. A alegria que elas tiveram ao me encontrar naquela manhã chuvosa valeu como um 

prêmio. Fiquei pensando no quanto a nossa arte vai se espalhando pelo mundo a fora e nas 

pessoas que atingimos. A arte cristã, destinada ao culto, é a forma de unir as pessoas, de trazer 

harmonia e paz para esse mundo tão conturbado.  

Saímos de lá com a certeza de que a Nossa Senhora da Piedade, colocada na nave central e 

criada pelo grande artista mineiro, Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é o símbolo da nossa 

Minas Gerais hoje tão devastada. 

A Mãe ali está, carregando Jesus em seu colo, protegendo o povo de Minas, os peregrinos 

que chegam e elevando as vibrações para o alto. Está ali para dar momentos de paz para os 

mineiros e para todos os brasileiros. 

O Santuário de Nossa Senhora da Piedade é um lugar que merece ser visitado não só por 

sua beleza natural, no alto das montanhas, como também pela vibração de amor e compaixão por 

esse povo que aqui vive e que através de gerações chega até a ermida e silenciosamente recebe a 

energia da Protetora. 

                                            18 de janeiro de 2016 
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UMA VISITA AO MUSEU DE ARTE DO RIO 

 

 

Foto: arquivo de Maria Helena Andrés 

 

Sempre gostei de desenhar e pintar veleiros. Talvez seja pela estrutura dos mastros que 

energeticamente sustentam a fluidez das velas – navegantes do espaço. No momento me encontro 

no Museu do Rio de Janeiro, junto à baía da Guanabara. Do outro lado da baía, está Niterói, 

abrigando outro museu, obra famosa de Oscar Niemeyer. Deste museu onde estou observando os 

barcos em frente, imagino o túnel que está sendo criado para se chegar até lá, onde estão outras 

obras de arte. 

O diretor do MAR - Museu de Arte do Rio, nos mostrou os diversos espaços destinados às 

obras do passado e do presente. 

O MAR é um grande navio parado no porto, um navio ancorado e cheio de obras primas da 

arte brasileira. As obras vão desfilando aos nossos olhos, mostrando o Rio desde épocas remotas, 

quando ainda não havia a fotografia, um Rio de Janeiro sempre belo, desde a época do 

descobrimento até os dias de hoje. Começamos pela parte de cima, onde estão os paisagistas 

vindos de outras terras, até os andares de baixo com enormes salões. Neles a arte moderna e a 

arte contemporânea vão descortinando outra história, a do Brasil ventilado pelo sopro da Europa, 

brasileiros se unindo a outras terras, num abraço confraternizador. Isto porque o abraço feito 

através da arte é sempre confraternizador, ele nos lembra que somos todos irmãos e não existem 

diferenças. Colecionadores nos mostram o quanto de amor foi necessário para reunir obras em seu 
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precioso acervo, cedido com generosidade ao público. Acervos bem escolhidos devem ser 

mostrados e, no momento, parabenizo o acervo da coleção Fadel, sobre o construtivismo 

brasileiro. As obras da exposição Vontade Construtiva têm uma sequência, se harmonizam em 

qualidade e precisão. Ali estão os meus grandes amigos do passado, Volpi, Maria Leontina, Mário 

Silésio, Marília Giannetti, Franz Weissmann, Amílcar de Castro. Meu quadro está junto deles e vai 

me trazendo lembranças da época, quando o concretismo surgiu no Brasil, para nos conduzir à 

disciplina do traço, da linha, das cores chapadas, da valorização da forma por ela mesma, sem 

necessidade de significar algo. Um passeio pelo concretismo é uma caminhada até nossa própria 

origem indígena e a fusão harmoniosa desta origem com a mensagem vinda de fora, do continente 

europeu. 

“Eu nunca te encontraria, se já não estivesses comigo”. Esta frase de Saint Exupéry nos faz 

lembrar a razão pela qual o construtivismo vigorou com tanta energia no Brasil, que já estava há 

séculos preparado para recebê-lo. 

A coleção construtivista de Fadel é uma joia de arte que deve ser mostrada e, sobretudo, 

muito estudada. Os curadores revelaram uma vontade construtiva na forma harmoniosa como 

colocaram os quadros nas paredes. 

Fui convidada para pronunciar uma palestra sobre o construtivismo em Minas. Recordei 

aspectos ainda não divulgados, do nosso pequeno grupo, que abraçou com entusiasmo as novas 

ideias vindas de São Paulo, da 1° Bienal e assimiladas e transformadas nas montanhas mineiras. Ali 

estavam presentes o diretor cultural do museu, os curadores Paulo Herkenhoff e Roberto Conduru. 

Ao final ficou decidido que eu voltaria em junho para repetir a palestra para um público maior. 
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ENTREVISTA COM O PROFESSOR CLAUS CLUVER 

     

Fotos: Marília Andrés 

 

Veio me procurar na minha residência no alto das montanhas, Mr. Claus Cluver, professor e 

pesquisador da intermidialidade na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. O Prof. Cluver 

deu aulas na Universidade Federal de Minas Gerais e pronunciou uma palestra sobre a imagem e 

as letras, focalizando as relações entre as diversas mídias. Conversamos muito sobre arte durante o 

almoço e depois estendemos o assunto para o construtivismo brasileiro que, no momento, 

desperta o interesse de pesquisadores e historiadores. Realmente, o construtivismo foi um grande 

movimento no cenário artístico do Brasil e hoje está levando o Brasil para outras terras. Em seu 

conjunto, o construtivismo obteve grande visibilidade com a exposição da Coleção Leirner nos 

EUA, parte dela adquirida pelo Museu de Houston, no Texas. 

Mr. Claus indagou sobre a minha atuação no movimento, como participante do Grupo de 

Minas, considerado um grupo independente. 

“Até então, a visibilidade dos artistas no exterior se limitava àqueles que se afastaram do 

Brasil e foram morar na Europa, entre eles Mary Vieira, Lygia Clark e Hélio Oiticica. Os que aqui 

ficaram não conseguiram a mesma projeção internacional”, me disse ele. Mr. Claus está estudando, 

com grande interesse, a arte brasileira como um todo, entrevistando artistas e colhendo 
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informações ao vivo. Para isto se dispôs a deixar, por algum tempo, o primeiro mundo e chegou até 

nós para colher depoimentos. Eu, como sobrevivente do construtivismo, tenho ainda muita 

experiência a ser transmitida. Reuni minhas anotações e artigos para oferecer informações ao meu 

amigo pesquisador e fui mostrando a ele as minhas releituras que incluem uma versão nova do 

passado, recriação de uma época em que os quadros não eram valorizados pelo tamanho, mas 

pela qualidade. Voltei ao pequeno formato, já que o grande estava me dando problemas de saúde. 

Pintar em telas menores é mais adequado para minha idade e estou me sentindo como há 50 anos 

atrás, pintando pequenos retângulos coloridos. Claus Cluver gostou das releituras, porque são 

criações e não repetições do passado. Conversamos muito e Mr. Claus, sempre acompanhado de 

sua esposa Maria Aparecida, trouxe para minha casa uma vibração de muita alegria e 

intelectualidade. Foi uma tarde que me valeu por muitas palestras ou aulas, um privilégio poder 

ouvir de perto um professor estrangeiro interessado em nossa história. Segundo ele, o Brasil lidera 

a América do Sul, acompanhando e se atualizando de forma própria acerca dos movimentos mais 

sérios ocorridos no mundo. Claus Cluver mostra outra visão da arte brasileira, retirando o 

preconceito de que o Brasil é um país de artistas primitivos. 

                                                                                                  15 de outubro de 2011 
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DIALOGANDO COM FRANCISCO JARAUTA 

    

Fotos: Marília Andrés e arquivo Maria Helena Andrés 

 

Grandes mudanças do século XX aconteceram nas décadas de 1960 e 1970 quando o 

mundo das comunicações despontou, propiciando a formação da sociedade informatizada. Para 

discutir essas mudanças o Festival de Inverno da UFMG, que aconteceu em 2011 em Diamantina, 

Cataguazes, Belo Horizonte e Inhotim, convidou palestrantes atualizados com o espírito da época, 

que enriqueceram e despertaram os jovens para a grande síntese que está acontecendo no 

planeta. 

A proposta do Festival de Inverno de 2011 foi “discutir a nova configuração da arte, da 

cultura e do conhecimento a partir da perspectiva das cidades”. Francisco Jarauta, famoso filósofo, 

antropólogo e historiador espanhol, foi convidado pela UFMG para pronunciar palestras sobre o 

tema. A grande competência do filósofo, sua facilidade de expressão, abriram campo para 

reflexões nos diversos grupos de estudantes e professores que tiveram a oportunidade de ouvi-lo. 

A sua passagem por Minas Gerais foi coroada de sucesso, levando às suas conferências um público 

jovem, interessado no pensamento da cultura contemporânea. Jarauta fala espontaneamente e 

sempre acrescenta ao seu pensamento as experiências do momento, do aqui e agora. Este instante 

presente incorporado ao passado constitui a grande riqueza do século XXI onde a integração e a 
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síntese se fazem presentes. A palavra de Jarauta é fluente, cheia de força e convicção, sem ser 

dogmática. Com grande espontaneidade criativa ele consegue atrair as pessoas que acompanham 

com atenção o seu pensamento. 

Jarauta abordou em suas palestras a relação da arte com as novas tecnologias, as cidades e 

as micro utopias. Um mundo sem fronteiras se abre diante de todos nós. Já não existe no 

momento a separatividade imposta pelos donos da verdade. A verdade está dentro de cada um de 

nós e é despertada no momento certo, no agora de cada um. É aí, nesse momento, que o novo se 

manifesta com toda a intensidade. Na fala de Jarauta, o novo vai surgindo a cada instante e 

trazendo luz para novas associações. Ele convida o público a participar de sua palestra, abrindo o 

espaço para o diálogo. 

Recentemente Jarauta foi o curador de uma exposição de Matisse, que aconteceu em 

Granada, e me presenteou com um livro Matisse y La Alhambra onde, além de escrever o prefácio, 

colabora com um capítulo onde estuda a influência do Oriente sobre Matisse, dentro de uma visão 

filosófica e antropológica. Em Alhambra, na Espanha, Matisse encontrou ressonância com a sua 

sensibilidade e uma série de quadros nos mostra o seu entusiasmo pelos arabescos, florões e 

odaliscas. A influência árabe desponta em suas telas, no colorido exuberante, na sensualidade e 

poesia das formas. Alhambra é um pedaço do Oriente no coração do Ocidente e continua 

influenciando artistas e historiadores da arte. 

Durante sua passagem por Belo Horizonte, tive o privilégio de receber Jarauta em minha 

casa e também a alegria de lhe mostrar os meus pequenos desenhos, feitos na década de 50, que 

hoje estão sendo ampliados para diversas releituras. Integração e síntese são o que pretendo 

realizar no momento, e as palavras de Jarauta me deram ânimo para continuar minha pesquisa 

atual. 

Assim se expressou Jarauta em sua mensagem pela internet: “Seus trabalhos mostram com 

grande sensibilidade e inteligência um caminho e experiência própria sobre a arte e sua própria 

linguagem. Que prazer tão imenso ter compartilhado a tarde em sua casa, um ateliê pleno de vida 

e magia. É tão admirável ver seu trabalho, suas viagens, suas ideias e princípios, sua concepção da 

arte. ” 

                                                                                                        14 de agosto de 2011 
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MEU ENCONTRO COM BENÉ FONTELES 

      

Fotos: Maurício Andrés 

 

Há muitos anos atrás, recebi um pedido vindo de Brasília, não sei se do Pierre Weil ou do 

Maurício, para hospedar um artista em minha casa no Retiro das Pedras. Esse artista é hoje o 

famoso Bené Fonteles, que naquele momento precisava visitar Belo Horizonte. Bené esteve em 

minha casa alguns dias, nem me lembro se foram semanas, mas, sua intensa criatividade ficou 

para sempre em minha memória. Bené, naquela época, além de escrever poemas, também 

recitava esses poemas para grupos pequenos, como nos antigos saraus. 

Certo dia, voltando de Belo Horizonte onde estivera para acompanhar minha mãe, 

encontrei minha casa no Retiro toda iluminada e festiva. A sala estava cheia de amigos do Bené e 

ele, no centro da roda declamava suas poesias. Para mim foi surpresa e ao mesmo tempo 

admiração ver minha casa transformada em palco de teatro. 

Hoje, vejo Bené em Brasília, na noite de Folia de Reis, acendendo a fogueira, carregando o 

estandarte, cantando e dançando. Continua a mesma pessoa, cheia de vida e grande ternura para 
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com o ser humano. Bené é um artista de muitas facetas e tanto produziu obras nas tradicionais 

telas como todos nós pintores, como também transgrediu as normas e hoje realiza trabalhos no 

campo ampliado da arte contemporânea. Usa materiais diversos, peças de ferro, de carro de boi, 

corais sobre tecelagem indígena, couro de ovelhas, conchas, ferramentas, vasos, cerâmicas, 

esculturas de Buda e dos Orixás, coletados ao longo do tempo e organizados em forma de 

memória. 

Bené ampliou seu campo para instalações e no centro dos objetos coletados declamava 

seus versos. No Museu de Arte de São Paulo, em cima de um tablado, todo vestido de branco, 

Bené declamava seus versos, como no tempo em que nos encontramos na minha casa, no alto das 

montanhas do Retiro das Pedras. 

Reencontrar Bené em Brasília, cercado de amigos, foi um grande prazer e me foi possível 

constatar o fato de que o artista é e sempre será uma voz que clama muitas vezes no deserto, mas 

que sempre está abrindo caminho para o novo, o não dito, o ainda não experimentado. Ele 

transgride a sociedade sem agredi-la, pode se cercar de admiradores ou ser rejeitado, mas está 

sempre aberto para novas aventuras. 

Abrir caminho para as gerações futuras mostra que a poesia, o teatro, a música, os 

tambores indígenas e os cocares coloridos são aspectos múltiplos da grande arte que se manifesta 

na vida, nos grupos folclóricos e nas rodas infantis. Tudo isto é vida e a vida para Bené merece ser 

vivida. 

                                                                                                    30 de janeiro de 2013 
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ILUSTRAÇÕES PARA LIVROS, MARCO ANTONIO COELHO E O RIO DOCE  

         

Fotos: Marília Andrés e arquivo pessoal 

 

Na minha vida de artista às vezes costumo ilustrar livros. Não sou ilustradora, mas aceito 

ilustrar os textos quando tenho muita afinidade com o que está sendo escrito. Assim, já ilustrei 

poemas de Célia Laborne e um texto poético de Pierre Weil, viajando nas palavras e nos sonhos 

dos poetas.  

Realizei viagens pela Índia para ilustrar o livro de Aparecida Andrés, Pepedro nos caminhos 

da Índia. 

Outras vezes ilustro minhas próprias reflexões como o álbum Oriente – Ocidente, 

integração de culturas. 

A ilustração é a forma do pensamento tomar as vestes das artes plásticas, virar cor, 

transparência, linha. 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2015/12/ilustracoes-para-livros-marco-antonio.html
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Caminhando pelos roteiros dos livros de meu primo Marco Antonio Tavares Coelho, grande 

estudioso dos rios de Minas, também embarquei pelo rio das Velhas, revivi meu passado histórico 

até chegar ao presente. Senti também o impacto da transposição do rio São Francisco e agora, 

mais recentemente colaborei com a capa do livro sobre o rio Doce. 

“Não vou fazer uma capa nova, porque ela já foi feita há muitos anos, quando realizei uma 

exposição de meus quadros na Copasa.” 

O rio Doce para mim, já existia nos meus quadros, era só destacar um pedacinho de 

determinado quadro e ali estava contida a minha versão poética do nosso rio, hoje devastado 

cruelmente pelas mineradoras. Marco Antonio viajou pelos caminhos de Minas, buscando incluir 

na nossa história a ambição da busca do minério e as consequências que ela trouxe para todo o 

nosso meio ambiente. 

Em seu livro, Marco previa o que poderia acontecer caso alguma das represas se rompesse. 

Mesmo residindo em São Paulo, Marco estava sempre presente em Minas, sua terra natal. 

Infelizmente, com a morte do rio, ele também se despediu do nosso planeta. No entanto, 

seus livros continuam mostrando a história dos rios mineiros, sua trajetória, as riquezas que eles 

oferecem às populações e a água que a todos beneficia. 

  1 de dezembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


