




á mais mis té r ios entre o 
céu e a terra do que imagi
na a nossa vã filosofia", dis
se Will iam Shakespeare. As 
Aventuras de Sir Charles Mo
gadons & do Conde Euphrates 

de Açafrão, livro (ou mundo?) construído ao lon
go de quatro décadas pelo artista mul t imídia 
Rubens Matuck, com os irmãos Artur e Carlos, é 
prova incontestável de que o dramaturgo inglês 

estava certo. O livro, da Editora Terceiro Nome, 
foi lançado no final de 2010 na Padaria Rodésia, 
na boêmia Vi la Madalena, bairro de São Paulo. 
Quem comprou o livro na ocasião teve direito 
a um pingado com pão e manteiga... 

O casamento de Nacib Miguel e Esther, ele 
médico e ela artista plástica, gerou quatro f i 
lhos. O doutor Nacib e a dona Ziz inha sempre 
foram pessoas apaixonadas, um pelo outro, 
pelos filhos e pela vida. Esse clima de intenso 
amor, harmonia e religiosidade na família trou
xe aos quatro rapazes um campo fértil para de
senvolver não apenas um nato talento criativo, 
como t a m b é m muita espiritualidade. Tal con
junto positivo de fatores levou Artur, Rubens e 
Carlos à carreira artística, entretanto compro
metida com valores de respeito ao próximo, ao 
meio ambiente e à fé. 

OS GUERREIROS 
Artur, o mais velho, formou-se em Artes pela 
Escola de Comunicações e Artes da Universida
de de São Paulo ( E C A - U S P ) e fez pós-graduação 
em Artes Visuais pela Universidade da Cal i 
fórnia ( E U A ) , tendo desenvolvido importan
tes projetos em outras universidades norte-
americanas. É um pesquisador com trabalho 
instigante, autor de livros, performer, videoma-
ker e professor da E C A - U S P . Ar tur foi, nos anos 
1970, um dos iniciadores da videoarte, da arte 
postal e da utilização da "xerox" como arte no 
Brasil. Na 17 a Bienal de São Paulo, em 1983, 
expôs a videoinstalação Alpha Centauri Stelo 
Binara". Seu trabalho contempla o que se pode
ria chamar de ficção científica, mas com sur
preendente criatividade, arrojo e ineditismo. 

Rubens, o do meio, desenha desde meni
no. Formou-se em Arquitetura pela Faculda
de de Arquitetura e Urbanismo da Universida
de de São Paulo (FAU-USP), mas nunca exerceu 



a profissão. É ilustrador, gravador, designer grá
fico, professor, escultor e pintor. Seus trabalhos 
em desenho e aquarela são muito importantes 
nesses universos da arte brasileira. Mesclam 
lirismo e técnica, sem que uma coisa prejudi
que a outra, são intensos e transmitem muita 
paz. Fazem refletir sobre as nossas responsa
bilidades para com o mundo. Rubens é autor 
de 70 livros infantis e oito de arte e literatura 
fantástica. Foi ilustrador dos principais jornais 
e revistas do País. Em 1993 recebeu o Prêmio 
Jabuti (CBL) pelas ilustrações do livro O Sapato 
Furado, do poeta Mário Quintana. 

Carlos, o caçula, trilhou o caminho natural 
dos i rmãos mais velhos, a arte. Embora tenha 
cursado a FAU-USP, sequer completou o curso 
atraído pelos desenhos, caricaturas, ilustrações, 
pinturas, grafites e, acima de tudo, os grandes 
murais que foram e são o seu trabalho. O grafi
te foi muito importante na carreira de Carlos e 
ele atuou nesse gênero ao lado do mestre Alex 
Vallauri. Como artista gráfico trabalha para vá
rias grandes editoras, produzindo capas e ilus
trações de livros e t ambém desenha para jornais 
e revistas. Na pintura a temática de Carlos é a 
cidade de São Paulo, cujos marcos referenciais 
são por ele retratados de maneira muito espe
cial. Em suas obras aparecem bicicletas e selos, 
além de curtos textos em caligrafia chinesa. 

AS AVENTURAS 
Foi se escondendo sob a mesa da sala de jan
tar da família Matuck que, há muitos anos, Ru
bens e seus i rmãos começaram a criar persona
gens e aventuras baseadas em filmes, séries da 
televisão e livros que l iam, em especial os de 
Julio Verne. Rubens desenhava tudo. A esses 
referenciais acabaram sendo agregados ró tu
los de produtos, embalagens de remédios e ou
tros símbolos sociológicos presentes no cotidia
no. Primeiro, esse mundo foi retratado em uma 
his tór ia em quadrinhos desenhada em preto 
e branco, cuja temática era o controle da emo
ção. Mais tarde, já na fase madura, ao desco
brir o amor no casamento, Rubens entregou-se 
às cores que, para ele, são t ambém personagens 
que obedecem hierarquias e marcam presença 
no curso da história da cidade de Damar, do sir 
Mogadom, do conde Euphrates. 

Mas, sem dúvida, foi um clima permanente 
de amor e respeito que se fazia presente na casa 
dos Matuck o principal responsável pela ideia, 
desenvolvimento e eternização de um mundo 
de fantasia capaz de envolver todos os i rmãos 

e até mesmo transcender esse espírito do grupo 
comprometendo outras pessoas. E o mais inte
ressante, essa criatividade se tornou, com o pas
sar dos anos, realidade. Hoje, os personagens in
teragem com figuras do outro mundo (o nosso 
aqui de fora), como Santos Dumont e muitos ou
tros. Existe até uma farta correspondência tro
cada regularmente entre eles, que trata de as
suntos da maior relevância. E t ambém de coisas 
simples e poéticas, ensinando-nos que a humil
dade leva ao conhecimento e este ao respeito às 
pessoas e à natureza, para uma vida melhor. 

Rubens Matuck é um homem simples, suave 
e muito comprometido com a essência da vida. 
Capaz de fazer qualquer tipo de arte, pesquisa 
muito e não tem qualquer espécie de precon
ceito. Seu interesse está na verdade, no conhe
cimento que pode lhe permitir criar e oferecer 
o que faz pensar, crescer, descobrir, ampliar o 
relacionamento entre as pessoas e o mundo em 
que vivem. Seu trabalho, revelado com humil
dade, recebeu influências do chinês Shitao, do 
holandês Hercules Seghrs e dos brasileiros A l -
demir Martins, Samson Flexor e Flávio Motta. 
Para quem a arte acompanha o ciclo da vida, é 
fácil compreender sua preocupação com o ano
nimato. Rubens está trabalhando em um per
sonagem para se guardar nele, "Miguel Sutil". 
A aventura vai continuar! 

Text Box
Fonte: Revista Abigraf, São Paulo, ano 36, n. 251, p. 20-23, jan./ fev. 2011.




