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As redes da realidade são constituídas por diversos tecidos, com 

suas i bras unidas por pontos e nós que estão situados em planos 

diversos da vida e da história. Esse é o princípio adotado por Mar-

cos Olender para compreender o momento histórico da formação 

da Juiz de Fora moderna, na sua obra “Ornamento, ponto e nó” e 

que tem como subtítulo “da urdidura pantaleônica às tramas de 

Raphael Arcuri”. Não se trata, portanto, de uma biograi a do ar-

quiteto Arcuri e nem de uma análise estilística de sua obra, como 

o subtítulo eventualmente possa sugerir. O texto de Olender é 

mais arguto, pois, sob o manto da obra do arquiteto, o autor pro-

cura investigar o momento histórico no qual a cidade síntese do 

século XIX mineiro se prepara para a modernidade do século XX e 

como a arquitetura se despe a partir do século das luzes, de seus 

ornamentos e vestes pesadas, em busca de uma nudez que lhe 

revelasse a essência e a adequasse aos novos ares do tempo, mais 

higiênicos, mais saudáveis, mais abertos.

A admiração deleuziana do autor o faz adotar um método de es-

crita que, “rizomaticamente”, nos faz perceber o mundo a partir 

de seus fragmentos – postais, alegorias, fac-símiles, catálogos, 

imagens de viagens – os quais se apresentam como plataformas 

para desterritorializações e novos aportes, no saudável exercício 

da interpretação da História, única forma que é permitida a nós, 

prisioneiros do presente, acessarmos o passado. 

A obra é dividida em duas partes coroadas por uma conclusão 

que o autor chama de “breve esboço”, o que não deixa de ser uma 

curiosa ironia com o tema do capítulo – o ornamento – este sem-

pre acabamento para apresentação i nal. A primeira parte “Fare 

Juiz de Fora”, uma alusão ao dístico “fazer a América”, trata da 

contribuição dos imigrantes italianos na produção da cidade e da 

presença marcante da i rma de Pantaleone nesse momento trans-

formador, não só pela pujança da empresa, mas também com a 

nova qualidade que buscava imprimir à face de Juiz de Fora. A 

segunda parte “Rifare Juiz de Fora”, é montada a partir da fábrica 

de materiais de construção das empresas Arcuri e da experiência 

internacional de Raphael Arcuri, criado em meio a catálogos e 

novidades de fora e formado na Itália napolitana. O “refazer” é 

exatamente a aplicação dessas novas ideias ao processo de tes-

situra da vida, como o manto de Penélope, nunca terminado, à 

espera do futuro.

O texto têxtil e tátil de Marcos Olender encanta por tratar poe-

ticamente de temas muitas vezes apresentados de forma dura 

ou pretensamente factual e passa desde já a integrar o acervo 

principal de obras sobre a cidade de Juiz de Fora. Mas não só aí: 

também por suas i bras de qualidade e seu tear soi sticado tem 

legitimidade para compor as vitrines das boas casas do ramo da 

Arquitetura em todo o país.
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