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Livro de histórias e curiosidades sobre
rótulos de vinho terá noite de
autógrafos em Niterói
'Contos de vinho' será lançado na próxima segunda-feira (18) com detalhes
desconhecidos e fatos curiosos sobre 50 rótulos de vinho de 15 países
Por Livia Figueiredo

Os autores Taiana Jung e Rui Marcos. Foto: Adriana Oliveira
Alguns são verdadeiras obras de arte e outros, tão icônicos que é possível reconhecer de
longe. Os rótulos estampam não só a identidade de um vinho, mas também revelam
histórias e muitas curiosidades. Resultado de uma pesquisa inédita, o livro "Contos de
vinho", que reúne histórias sobre a bebida, terá noite de autógrafos aberta ao público,
em Niterói, na próxima segunda-feira (18), no Cavi Empório & Bistrô, em Icaraí. O livro,

Contato

escrito por Taiana Jung e Rui Marcos, traz detalhes desconhecidos sobre 50 rótulos de
vinho de 15 países diferentes. A obra é o primeiro lançamento presencial na pandemia
da editora Máquina de Livros, comandada pelos jornalistas Luiz André Alzer e Bruno
Thys, e já está nas principais livrarias e sites do país no formato impresso e também
em e-book.
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O projeto teve como ponto de partida o Instagram, com o perfil "Contos de Vinho", criado
em janeiro de 2020. A ideia era promover um espaço de contribuição à cultura da
bebida, lugar de ressignificação das pesquisas do casal e, principalmente, da forma de
observar e construir o percurso de cada história contada. Depois de pouco mais de um
ano de pesquisa e publicação de conteúdo, nasceu o "Contos de vinho", que reúne
histórias já publicadas no perfil e agora ampliadas com outras inéditas, a partir de uma
narrativa que valoriza aspectos da ciência, da cultura e das personalidades do universo
vínico, sempre pautados na própria interpretação de mundo.
Segundo a autora, Taiana Jung, o livro é indicado não só para quem aprecia vinhos,
mas também para quem gosta de história, de cultura ou simplesmente de fatos
pitorescos, pouco conhecidos. A capa do livro tem projeto gráfico assinado pelo também
niteroiense e cartunista, Bruno Drummond. A proposta do livro é apresentar um
conteúdo leve e descomplicado e, sobretudo, para se degustar. Em entrevista ao A
Seguir: Niterói, a autora conta que o maior desafio no processo da feitura foi ter acesso
às informações, já que nem todas as histórias e curiosidades sobre os rótulos estão
organizadas em uma única publicação.
- É necessário pesquisar em diferentes fontes, recorrer aos conceitos que dialogam com
a imagem, nome ou alguma narrativa que identificamos para, assim, contextualizar o
conto. Foi como montar um quebra-cabeça - destacou Jung.
A autora explica que a escolha dos rótulos para o livro também foi um desafio, pois o
casal já havia produzido 70 contos no perfil do Instagram. A seleção teve como critério a
diversidade de territórios, tipos de assuntos e, claro, a afinidade com a história.
- Temos um carinho por todas as histórias, mas tem algumas que nos chamam
atenção, como, por exemplo, os rótulos Júlia Florista, Petrus; Alma Negra, Salamanca
do Jarau, Marlborough Sun e Don Melchor - completou.
Contos de vinho reúne clássicos, como Romanée-Conti, Barca Velha e Marqués de
Riscal, e também vinhos menos conhecidos, mas com histórias surpreendentes. Há
rótulos produzidos em um lendário vale de dinossauros, outros escritos em código
morse, em braile, e até um Merlot que passou 14 meses amadurecendo na órbita da
Terra. Rui e Taiana garimparam curiosidades e fatos importantes, muitos deles
protagonizados por estrelas do mundo do vinho, como Robert Parker e o Barão de
Rothschild.
- Percebemos que o vinho não é apenas uma bebida com aromas, notas e cor. Possui
algo intangível, só notado no momento em que sua história é acessada. E quando
falamos de história queremos dizer contexto, relação entre tempo e espaço, cultura,
gente e significados - destacam os autores no prefácio do livro.

No livro, os autores mostram como todo vinho tem uma identidade: não se restringe
apenas ao líquido armazenado na garrafa, mas carrega uma história, relacionada a
múltiplos fatores, como o processo produtivo, o viticultor e os demais profissionais
envolvidos no ofício. É a ideia de que o vinho carrega também características
geográficas do solo e do clima, o efeito terroir, o tipo de casta e a tecnologia presente em
sua fabricação. Tudo isso ajuda a formar a personalidade dessa bebida milenar.
"Contos de vinho" revela que as vinícolas transmitem um conjunto de informações de
seus vinhos utilizando apenas o rótulo e o contrarrótulo. Por meio de desenhos,
gravuras, fotografias, layout, ou apenas a tipografia e o nome, os rótulos revelam a
identidade e uma narrativa exclusiva de cada safra.
Curiosidades

O livro traz algumas novidades como a história de Barão Philippe de Rothschild, figura
célebre na história do vinho, que inovou ao criar o Chateau Mouton Rothschild. A cada
safra, ele convidava uma personalidade para criar o rótulo, entre eles os pintores
Picasso, Miró e Salvador Dali, o Príncipe Charles, da Inglaterra, e o ator John Huston.
Aborda também a linha de vinhos "Maria Maria", produzida numa antiga fazenda de
café em Minas Gerais, que presta uma homenagem a Milton Nascimento, amigo do
dono da vinícola, Eduardo Junqueira, seu conterrâneo. Quando as primeiras parreiras
ainda estavam sendo plantadas, o cantor esteve por lá e se surpreendeu: "Eduardinho
do céu, você é doido! Nunca ouvi falar em plantar uvas aqui no sul de Minas!".

Relação com a cidade
O casal mora em Niterói desde 1999, quando se casou e passou a construir uma
trajetória acadêmica, profissional e social. Eles egustam de bons vinhos na própria
casa e também na casa de amigos. Costumam frequentar restaurantes como Torninha
e Família Paludo e já participaram de degustações no quiosque Mundo Vino, do César
Vale, que acabou expandindo para o Empório Cavi, localizado em Icaraí e o local
escolhido para o lançamento do livro.
Leia também: Projetos promovem a 'dignidade menstrual' de mulheres de Niterói em
vulnerabilidade
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