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Os alunos da 1ª série do Colégio Equipe
realizam releituras. Os trabalhos têm
início com uma série de discussões em
classe, propostas a partir da análise
de obras históricas, alternadas com
atividades que visam à investigação
de fazeres relacionados à construção
(e desconstrução) de imagem.
O trabalho de releitura se baseia na
discussão de cada obra. Não apenas
na discussão teórica (embora os alunos
produzam também um texto analítico
a partir da leitura das obras no espaço
expositivo), mas numa conversa entre
cada aluno e seu objeto de análise,
escolhido pessoalmente dentre os que
compõem o acervo do MASP – Museu
de Arte de São Paulo. Essa conversa tem
por objetivo uma discussão reflexiva que,
partindo da análise das obras, realimente a
produção dos alunos. Assim, as questões
presentes nas obras do acervo do Museu
reaparecem em sua produção autoral.

Apesar deste trabalho vir sendo proposto
há algum tempo, este ano escolhemos
o formato digital para sua publicação e
socialização, e nos propusemos o desafio
de editar um volume que expusesse a
produção dos alunos e de seu processo de
trabalho. Junto às reproduções das obras
escolhidas pelos alunos como referência
para sua produção, podem ser lidos aqui
excertos das análises que serviram de
guia para o trabalho de releitura, de forma
que possa transparecer o caminho de
aproximação realizado pelos estudantes
em sua incursão ao espaço museológico
e ao universo que a obra reserva.
O olhar e a escrita se servem um do
outro para um pensar autoral, e o ato
de reler aponta para o de recriar.
Gilberto Mariotti,
professor de Artes do Ensino Médio
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Ana Clara Duca Trujillo

Interração

Igreja em Terrassa
Joaquín Torres-García
“A obra em questão usa

linhas pretas bem marcadas
para especificar as partes
da igreja e também para
criar uma perspectiva entre
as paredes. As cores que
são usadas na igreja em
si nos dão uma impressão
de que a fachada da igreja
está do lado oposto ao sol,
porque os tons são escuros
e porque uma das paredes,
por conta da perspectiva,
nos dá a impressão de
ser voltada para o outro
lado da igreja e por ela ter
sido pintada de branco.
Existem dois traços
que estão com certo
destaque na pintura, que
são as pinceladas de óleo
horizontais sobre o papelão,
que ficam bem presentes na
igreja e na parte do quadro
que está abaixo dela; e um
certo contraste entre o céu
e as poucas árvores atrás
da igreja, que por conta do
traço diferente, representa
uma movimentação muito
provavelmente por conta
do vento, e esses dois
elementos demonstram
bem essa ação. A pincelada

horizontal é bem curta e
possui certa grossura em si.
Em partes, como na cúpula
e no telhado da igreja, essas
pinceladas são monocromáticas, então a sobreposição
fica presente, podendo até
criar um degradê, como foi
feito na parede da igreja
presente no lado direito do
quadro, e também como
uma texturização das
próprias paredes da igreja,
do solo e de um arbusto.
[...]
A falta de uma presença
humana ou animal nesse
quadro, junto com as
outras coisas já citadas,
me desperta uma ideia de
solidão. Neste caso, uma
ideia de vazio presente
no ambiente criado no
quadro. E nesse ponto a
sensação de movimento
criada no céu e nas árvores
intensifica essa ideia de
solidão, porque parece que
algo está passando e se
movimentando enquanto
que a construção (igreja)
está parada e se mistura
e interage somente com a
natureza, também parada,

em volta dela. Por fim, essa
ausência de cores vivas e
essa presença de tons mais
escuros e acinzentados me
reforçam a ideia de algo
morto, parado e sem vida.
Algo que poderia ser uma
interpretação ainda mais
profunda em relação a essa
ideia de solidão criada é que,
se relacionarmos a situação
do quadro com o que a
igreja representa, podemos
pensar que essa relação de
solidão é a mesma que as
pessoas que frequentam
tal igreja possam vir a ter
ao se comunicar com Deus;
é ali onde esse contato é
algo individual e solitário e
a igreja passa a representar
esse encontro solitário.
Outra interpretação é que
a contradição entre a igreja,
que seria a parte concreta e
física, e o movimento do céu
e o vento, que seria a parte
mais abstrata e não física,
pudesse justamente indicar
uma relação entre o homem
e Deus, representando suas
posições de coexistência.”
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Antônio de Oliveira Sanches

Paisagem Hibernal
Maurice de Vlaminck

Evolução

“ Em 1928, Maurice de Vlaminck

-rante. Vlaminck consegue expressar
muito bem esse sentimento quase de
produziu e expôs sua obra “Paisagem
desespero, dado que o espectador da
Hibernal”, utilizando a técnica de
obra se vê em uma situação em que
pintura óleo sobre tela. Posso iniciar
uma tempestade de chuva ou neve
falando sobre as cores. As tonalidades
se aproxima; e mesmo que esteja
colocadas nesse quadro por Vlaminck
perto de uma vila, está não transmite
são evidentemente muito escuras,
a menor esperança de vida, salvo
tornando a pintura um pouco sombria,
uma chaminé por onde sai fumaça.
opressiva, depressiva. Essas cores
Porém, mesmo assim, o ambiente não
conseguem, ao mesmo tempo, criar
parece nada acolhedor ou salvador.
essa atmosfera tenebrosa, assim
como também conseguem criar as
Concluo dizendo que no quadro
imagens. Por conta disso, nenhuma
“Paisagem Hibernal”, Maurice de
das imagens do quadro fica compleVlaminck expressa um sentimento de
tamente nítida. Na parte esquerda
destruição, assim como o inverno faz
do quadro podemos observar um
com a vegetação, e um sentimento de
bosque, mas como não há muitos
desespero, levando em conta como é
traços separando as coisas, não se
apresentada a perspectiva do quadro.”
consegue definir precisamente quantas
árvores são. Quando deslocamos a
visão um pouco mais para a direita, é
possível identificar melhor as formas;
algumas casas acabam formando
uma espécie de vilarejo em meio à
imensidão de um bosque “solitário”.

Voltando para as cores, a que mais nos
leva a entender essa solidão é o branco,
que deixa claro para nós, contrastando
com as cores escuras, que essa
paisagem está passando por um forte
inverno, o que explica o cenário triste
e amedrontador. O inverno deixa sua
marca por toda parte, corroendo aquilo
que na estação anterior estivera exube11

Antonio Fix Arantes

Paisagem da Bretanha
Henry Matisse
“O quadro possui predominantemente
três cores: o verde, na grama; o
branco, nas casas; e o azul, no céu.
Porém, em todos esses aspectos
podemos ver diversas tonalidades,
vários tons de verde, misturados
com amarelo. Em frente ao quadro,
podemos ver que tal grama ocupa
mais de sua metade, indo até a vila,
no fundo do quadro, que vai quase
de um lado a outro na linha horizontal.
Ao fundo, vemos um azul e branco,
podendo perceber sua pincelada.

Essa é uma paisagem rural, que
prioriza mais a natureza do que a
pequena vila da Bretanha, um tema que
norteia o Romantismo, estilo do pintor
no final do século IXX. Pelas cores, de
grande predominância do verde e do
azul, podemos ver um foco no natural,
cores que não vemos muito na cidade,
e sim no campo, com céu limpo.
O enquadramento é de uma visão
horizontal, com uma linha do horizonte
muito bem marcada no vilarejo,
dividindo o quadro em ⅔ de céu e ⅓
de grama, que pode ser uma plantação,
devido ao aqueduto branco à esquerda.

A vila de Matisse
(o segundo plano), que, diferente
do campo, ocupa apenas uma
linha horizontal, com poucas casas,
mostrando que é bem pequena, e com
vários arbustos plantados, mostrando
que é bem arborizada, como uma
cidade do interior. E pelo fundo, vemos
o terceiro plano, que é o azulado, com
um pouco de verde, presente no céu.
O foco da pintura, pode-se ver, é a
cidade, já que esta dá nome ao quadro,
e não algo como “natureza” ou “céu”;
e ela ocupa bem o centro do quadro,
tanto na horizontal quanto na vertical.
Há a dúvida, na proximidade
da cidade, se há uma ou duas
figuras humanas, pois uma delas
está mais definida, e a outra,
menos, sendo retratadas ali como
pessoas que estão provavelmente
em um passeio pelo campo.
O quadro como um todo passa a
sensação de tranquilidade, harmonia,
é como estar em um campo de
uma pequena cidade, sentado
na grama, observando o dia, com
o verde e azul da natureza.”

Podem-se observar três planos: o
primeiro, e que mais ocupa o quadro,
é do campo, representado apenas
por grama, com a presença de duas
pessoas. Este chega até a cidade
12
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Beatriz Aguiar Panzoldo

Passeio ao Crepúsculo
Vincent Van Gogh
“A paisagem apresenta um casal

em primeiro plano em meio a uma
vegetação verde. O homem e a mulher
parecem dialogar entre si, como
mostram seus gestos. O homem de
barba e cabelos ruivos, parecido até
com o próprio criador da obra, veste
uma roupa azul. A mulher está usando
um vestido longo e amarelo. Sua
mão direita está levantada, como se
estivesse mostrando algo. O amarelo
do vestido da mulher e o amarelo do
céu contrastam com o azul da roupa do
homem e com o azul das montanhas.

Ao fundo, duas árvores altas invadem
o céu pincelado de amarelo. O quadro
é marcado por muitas cores vibrantes,
principalmente o horizonte, que
varia em tons de vermelho, verde e
alaranjado. Uma lua crescente amarela
aparece à esquerda e as montanhas
estão pintadas em pinceladas
diagonais, nas cores azul e preto.
Segundo pesquisas, Vincent Van Gogh
se encontrava muito doente na época
em que o quadro foi produzido. Ele
estava tomado por alucinações, que se
concretizam nas árvores contorcidas
da pintura e na intensidade das pinceladas, que são estruturantes por si
mesmas. Nelas, a paisagem se movimenta em sentidos variados, de acordo
com cada elemento da tela. As árvores
altas ao fundo ultrapassam a linha do

horizonte, feitas com pinceladas verticais, contrastando diretamente com
as pinceladas circulares das oliveiras.
O céu colorido e conturbado
da obra mostra-se como um
redemoinho, que pode estar
relacionado à condição do próprio
autor e dos personagens na tela.
Para Van Gogh, a paisagem não
se resumia apenas à aparência,
mas sim indicava a conexão de
todas as coisas, que dão base
à vida. Podemos perceber isso
em uma de suas citações:
“Não é muito mais belo, glorioso e
magnífico imaginar as árvores da
floresta a arder em direção aos
céus como tochas da alma, do que
vê-las apenas como focos de luz que
iluminam a escuridão dos nossos
fornos? Será por isso que atingem
aquela altura imponente? O próprio sol
não pode iluminar o mundo se não tiver
almas que se apercebam da sua luz.”
As cores da pintura têm uma função
muito importante na composição
do quadro. O amarelo, azul e verde
predominam na paisagem, sendo
o azul e o amarelo cores primárias,
que juntas formam o verde, cor da
natureza, nos levando a pensar que o
homem se relaciona diretamente com
as árvores e a natureza da figura.”
14
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Beatriz Schenkman

Rosa e azul, as meninas
Cahen d’Anvers
Pierre Auguste Renoir

Interlaços azul e rosa

“ Em primeiro plano, há duas meninas.

Ambas são bem jovens, brancas, estão
de mãos dadas; aparentemente, uma é
mais velha do que a outra e uma está
na frente da outra. O mais exuberante
nelas são suas vestimentas. Estão
usando, cada uma, um vestido rosa e
outro azul. Olhando para os vestidos,
vemos um “fru-fru” na saia e um
babado de lado, no peitoral delas. O
que chama mais a atenção para a cor
dos vestidos é a faixa que está na
cintura, que divide a parte de cima e
de baixo do vestido. As meninas usam,
também, meias da mesma cor de seus
vestidos. Parecem estar em um quarto,
composto por cores mais densas,
como vermelho, alguns tons de marrom,
azul-escuro no tapete, uma cor de
ouro nas cortinas etc. As meninas,
jovens, posam para o retrato ser feito.”
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Bertha Miranda Rosenbaum

Menino

O escolar
Vincent Van Gogh
“O quadro “O Escolar”, pintado original-

mente em 1888, apresenta um retrato
de um garoto, também conhecido como
Gamin au Képi. Van Gogh buscava
representar a classe operária francesa
da segunda metade do século XIX.
[...]

Van Gogh aplica diversos tons de
amarelo e laranja no rosto do garoto,
usando majoritariamente o amarelo; e
para os sombreados, tons alaranjados.
Em seu cabelo, ele busca juntar tons
de amarelo com pigmentos beges
para realçá-lo ao rosto, tornando-o
loiro. Há como se fosse uma boina
marrom-escura sobre seus cabelos
loiros, com detalhes dourados. Em sua
roupa/camisa somos apresentados
a uma imensidão azul, com várias
pinceladas, como se fossem ondas,
com azuis-escuros e claros realçando
ainda mais essa técnica usada
por Van Gogh, que busca realçar o
caminho percorrido pelo pincel.
O garoto é retratado a meio corpo. Está
como se fosse sentado de lado numa
cadeira, com o braço direito sobre o
que podemos dizer ser a parte superior
da cadeira. Ele se mostra tímido e preocupado, como bem expressam seus
olhos esbugalhados. Traz o corpo e o
rosto virados para a sua direita, com
os olhos baixos e fixos em algo que

lhe chama a atenção. Sua boca está
entreaberta, deixando-se ver alguns
dentes consideravelmente podres.
Nesse quadro, nota-se a tendência
do pintor, ainda que pareça meio
desleixada, em trabalhar com amplas
superfícies de cores, contrastando
cores frias com cores quentes. O azul
frio da camisa do garoto e de seus
olhos cria um grande contraste com o
vermelho da parede (parte superior),
com a parte alaranjada (logo abaixo) e
com o amarelo de sua cabeça, de sua
mão e da cadeira (cores quentes). As
linhas escuras do contorno da figura e
da cadeira são bem definidas, tornando-o bem destacado e marcado sobre
o que podemos observar como o fundo.
Podemos observar que nesse quadro
há influências de gravuras japonesas
e um leve afastamento da sua estética
impressionista, quando o pintor optou
pelas pinceladas bem assinaladas
e cores fortes, já a caminho do
Expressionismo. Ele faz parte do
acervo do Masp desde 1952.”
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Caio Ferraz Fonseca

John Tempest Jr
George Romney
“O homem tem cabelos castanhos e um
tom de pele claro, mais próximo à cor
bege; segura uma espécie de bengala
e faz um olhar direcionado ao pintor
com uma expressão séria enquanto
se apoia no cavalo, um cavalo marrom
que bebe água em um pequeno riacho
que, se observarmos a curvatura da
água, poderemos considerar como
o topo de uma pequena cachoeira
relativamente próxima aos dois.
[...]
Seria um homem ou um jovem? Se
olharmos bem em seu rosto, iremos ter
uma leve dificuldade para identificar
essa informação. O quadro, originalmente chamado “John Tempest Jr.”, de
George Romney, retrata um membro
do ramo Old Durham (uma aldeia
da Inglaterra) da família Tempest.

Homem e o cavalo
-rência. Além disso, a pintura atribui
um significado realista à obra; tanto o
homem quanto o cavalo aparentam ser
bem realistas, como uma fotografia, e
conseguimos identificar os elementos
propostos pelo pintor por meio da
pintura, sem a menor dificuldade.
Voltando para a ideia de que o
quadro retrata um ambiente calmo,
o tom de azul-claro escolhido pelo
pintor me traz essa sensação. Para
isso, estabeleci novas cores ao
aspecto retratado: e se o céu fosse
vermelho? Se a grama fosse cinza,
possivelmente confundiríamos com
um asfalto, e isso traria um outro
significado e, possivelmente, outras
hipóteses elaboradas anteriormente
à pesquisa a respeito do quadro.”

[...]
A forma pela qual o quadro foi pintado
retrata um ambiente calmo, um clima
tranquilo estabelecido entre o homem
e o cavalo, um céu coberto por uma
grande nuvem azul em um campo
verde, com pequenas moitas atrás
dos personagens, que são levemente
pinceladas com um tom de verde-claro.
Já o pequeno lago tem uma cor a qual
estamos acostumados a ver e a atribuir
para riachos, uma mistura de azul com
cinza, dando a sensação de transpa18

Carolina Bodanzky
Bolognesi

Paisagem Hibernal
Maurice de Vlaminck

Casa úmida

“A obra de Maurice de Vlaminck,
“Paisagem Hibernal”, é feita de cores
escuras que constroem a imagem
e a atmosfera ao mesmo tempo; a
perspectiva é distorcida, as formas
são simplificadas. As poucas cores
vivas, no fundo do quadro, reforçam
o impacto emotivo da cena.
A paisagem possui um clima
sombrio, opressivo, ameaçador,
toda feita de tempestades. A obra
possui tonalidades escuras, que
trazem um ar pesado e triste.
O inverno deixa sua marca por toda
parte. O quadro não traz muitas
indicações de vida, mas vemos que
uma das casas tem uma chaminé
por onde sai fumaça, mostrando
um pouco de vida, porém, não se
vê o que ocorre dentro da casa.
A obra remete a um ar sombrio e frio,
totalmente desprovido de natureza
verde, sem vida humana, sem luz,
apenas a solidão tomando conta
da tela. A obra é a demonstração
de um sentimento negativo, de
uma estação triste, de abandono,
enfim, aos meus olhos, essa obra
mostra a tristeza e a solidão.”
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Cecília Fonseca Galhardo

O Atleta
(ou Busto de Homem)
Pablo Picasso

O avesso delas

“Acredito que o quadro aconteça

em dois planos: no primeiro, há um
homem, o tal atleta; e no segundo, o
fundo, que é apenas cinza. É possível
percebermos algumas pinceladas, que
deixam tons diferentes sobre ele. A
paleta de cores se dá entre esses tons
de cinza, de maneira meio desbotada e
um bege meio salmão para a pele dele.

O homem está sem blusa, expondo
seu peitoral sarado, deixando claro
que seu porte físico é de alguém que
pratica esportes/se exercita. Seus
músculos (faciais, corporais etc.) são
representados por formas geométricas.
Sua expressão facial demonstra uma
certa tristeza e decepção com algo.”
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Francisco Meyer
Jardim de Cerqueira

Sem título

A Canoa Sobre o Epte
Claude Monet
“A canoa em questão se encontra em

um rio, que não é completamente claro
na imagem. O mesmo é composto
por pinceladas longas, em geral de
tonalidade verde, mas há pontos
onde esta varia para o amarelado ou
o avermelhado. Quanto mais longe
nos colocamos do primeiro plano,
mais essas pinceladas se tornam
borradas, dando uma impressão de
reflexo, o que remete ao fato de haver
água. O pintor dá a impressão de
águas cristalinas, deixando aparente
o fundo cheio de vegetação, formada
pelas linhas coloridas sob a canoa. Ao
fundo, às margens do rio, vemos vários
pontos verdes e azuis de tinta, que, em
sua totalidade, parecem ser flores.

Dentro dessa percepção de contraste,
essas mulheres parecem de certa
forma estrangeiras ao que vejo; mesmo
que não pareçam acanhadas ou em
um lugar muito inusitado, mostram-se
de uma forma alienada em relação
ao resto do quadro. A noção que fica
para mim, ao observar a pintura, é
exatamente a representada na cena: as
moças estão num lugar estranho, que
é de certa forma a própria transição,
dentro da mudança, que no quadro se
expressa primeiramente pelo contraste
na pintura e em segundo pelo fato de
que ambas estão viajando de barco,
locomovendo-se de um ponto a outro.”

A água do rio, em suas pinceladas
longas, dá uma noção de movimento.
No todo, a vegetação é composta
muito mais de traços do que de formas,
dando uma noção orgânica para todas
as plantas, que se misturam e não se
mostram claras, assim como as flores
ao fundo, que são só pontos de tinta.
Em contraste com o rio e suas margens,
as duas mulheres, a canoa e o remo
têm noção de limite muito mais definida,
com forma e detalhes determinantes
em seus contornos, o que faz com
que se destaquem no quadro e, ao
mesmo tempo, se encaixem no todo.
21

Gabriel Paolini Carvalheiro

A ponte japonesa sobre
a lagoa das ninfeias em
Giverny
Claude Monet
“O quadro tem pontos e traços de tons

entre azul, verde, roxo, preto, branco,
amarelo, vermelho e marrom, espalhados
harmoniosamente por toda a sua
superfície. As cores predominantes são
o azul e o verde. Em uma faixa horizontal
de aproximadamente 10cm de grossura
que atravessa o quadro todo, localizada
um pouco abaixo do centro do quadro, e
curvada, com a parte de cima convexa e
a de baixo côncava, os traços são predominantemente horizontais e em tons
mais escuros. Na parte superior dessa
faixa, há três faixas horizontais, mais
finas, com altura equivalente à espessura
da ponte. Essas faixas, a primeira na
extremidade esquerda do quadro (um
pouco mais grossa), a segunda logo
antes do centro e a terceira com o
tamanho da primeira faixa de distância
da extremidade direita, são também
pintadas com tons, ainda que mais
claros que os da faixa horizontal, mais
escuros que em outras partes do quadro.

Acima dessas três faixas, há manchas
mais circulares de tons, também mais
escuros, ligando as faixas. Na parte
esquerda do quadro há a presença de
mais tons roxos e amarelos; na parte
central, verdes-escuros. Nos cantos

Desdobramentos da ponte

inferior e superior esquerdos, os tons são
tão escuros quanto na faixa hori-zontal,
sendo no inferior predominantemente
horizontais, e verticais no superior.
[...]
Todas essas faixas e manchas podem
ser interpretadas: a horizontal como a
Ponte Japonesa, apresentada no título,
as três verticais como guarda-corpos
da ponte, o canto inferior esquerdo e a
mancha vertical abaixo da ponte como
margens da Lagoa das Ninfeias, os
tons claros entre elas e a ponte, como
a lagoa em si, o canto inferior direito
como vegetações da margem, as
manchas acima do guarda-corpos como
o corrimão do guarda-corpos, e o resto
como flores e outras vegetações.
Por conta da predominância principalmente do verde, e a harmonia na
distribuição dos tons pelo quadro, este
parece estar todo envolto pela natureza,
inclusive a ponte, que intrinsecamente
não é um elemento natural. A natureza
é representada no quadro de forma
harmônica, o que tanto pode representar
que a natureza é harmônica, ou também,
como seria se ela fosse harmônica.”
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Gabriela Gabay de Sá

Interior com menina que lê
Henrique Bernardelli

Interior

“O quadro “Interior com Menina que

Lê”, feito por Henrique Bernardelli, tem
como técnica o óleo sobre tela. As
pinceladas são visíveis, tendo utilizado
a forma retangular do pincel para fazer
as sombras e contrastes no quadro,
assim como as linhas das cerdas que
dão textura à obra. As cores pastéis
amarronzadas utilizadas por Bernardelli
dão um ar melancólico ao quadro.

A menina sentada na mesa abaixo
da janela aberta, por onde o sol dá
luz ao lugar, está lendo uma carta;
seus olhos quase que fechados e sua
boca contraída indicam, talvez, uma
preocupação com o conteúdo da carta,
ou talvez a menina estivesse esperando
há tempos a sua chegada. Os objetos
dispostos de forma desorganizada
ao seu redor mostram que o ato de
ler a carta tem importância, já que, ao
meu ver, indicam que alguma ação
foi interrompida para essa leitura.
Suas roupas, principalmente seu avental
envolvido na cintura, mostram que ela
é provavelmente a empregada da casa,
porém sua postura relaxada e seus
chinelos no chão indicam que aquele
ambiente é suficientemente familiar
para que a menina fique confortável, o
que, ao olho do espectador, dá uma
sensação de intimidade com o lugar, de
leveza, e ao mesmo tempo de tristeza.”
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Guilherme Rodrigues

Recanto da Praia de Icaraí
Nicolau Facchinetti
“ Há um tom opaco no quadro, embora
mais suave ainda dentro do quadro,
o que deixa a praia pacífica, e, além
de criar o efeito de paz, o branco do
céu e do mar encaixa perfeitamente
na paz criada no quadro. Porém o
branco não fica exagerado no céu,
pois Facchinetti pinta nuvens em
laranja no fundo do quadro. Isso
ajuda a preencher o quadro, e o
laranja escolhido entra em acordo
com as pedras espalhadas pela obra,
criando uma sensação de harmonia.

No meio do quadro há uma figura
humana, apenas uma. Porém, essa
única pessoa eleva o nível do quadro,
já que não é possível ver muito bem o
que ela está fazendo, mas realmente
ela cria uma sensação de vida
dentro da pintura, pois esta retrata
uma praia aparentemente deserta.
Porém, com essa pessoa, é possível
enxergar vida dentro do quadro,
em conjunto com a natureza, que
encontra o ser humano de forma sutil.

Visões
cores brilhantes; eles são pintados
em cores opacas, preenchendo o
quadro sem deixar que a suavidade
criada pelo branco desapareça.
Apesar de toda a beleza contida no
quadro, ele é vazio, já que é apenas um
retrato de uma praia maravilhosa no
meio de um país cheio de problemas,
que nunca podem ser ignorados. Do
modo que é feito, “Recanto na Praia
de Icaraí” passa por cima de várias
coisas fundamentais e ignora o que
não pode ser ignorado, fantasiando o
que é feio aos olhos da sociedade.”

Ainda existem as pedras ao fundo,
juntamente com o monte coberto de
árvores. A função desses elementos
dentro do quadro é a de preencher a
imensidão de branco, pois caso isso
não acontecesse, o quadro ficaria
vazio, causando uma impressão
ruim. Mas a grande sacada dos
montes é que eles não são feitos em
25

Giovanna Laroca Ciambra

A desconstrução
das mulheres
em cor

Christiane e Anabelle
Liane Chammas
“No quadro há duas figuras

femininas. O posicionamento
em si lembra um retrato antigo.
Uma delas está em pé com
seu vestido rosa naturalmente
jovial, lábios de cor apagada,
os cabelos loiros mel divididos
em duas tranças amarradas
com laços azuis que mostram
disciplina impecável, olhar
compenetrado; a outra está
sentada em um banco, trança
no cabelo, com seu vestido
que, em partes, se assemelha
ao da outra jovem, porém é de
um verde quase que fluorescente e muito chamativo. Aliás,
a que está sentada é muito
mais chamativa que a que
está em pé, ao invés de lábios
apagados, eles são pintados
em rosa choque e ela tem
uma flor vermelha nos cabelos
escuros indisciplinados; ela
carrega um espelho azul na
mão, mas olha por cima dele
com seus olhos grandes,
que fazem o olhar se tornar
digno de nossa atenção.

muitos tons e cores, esse
fundo leva apenas três: o chão
é de um marrom-claro, uma
parede grande e branca e
a janela é de um azul-claro,
diurno como o céu de um dia
de sol. A profundidade do
fundo se dá graças ao banco
onde a moça do vestido verde
está sentada; o banco tem as
pernas em um marrom-escuro,
e o assento é um vermelho
intenso, que dá um ar chique
ao banco, contrastando com
o cômodo simples e com o
vestido verde, que é de uma
cor e estética completamente
diferentes. Se não fosse
a presença do banco, ou
melhor, se as mulheres não
se localizassem uma na
frente da outra, a profundidade seria nula, pois se
analisarmos apenas o simples
fundo, veremos apenas
simples linhas de cores.

[...]

Os elementos mais
importantes para a
construção de toda a obra
são a cor e o contraste.

O fundo que dá lugar a essas
meninas se assemelha a um
cômodo simples. Enquanto
as garotas carregam em si

As figuras do quadro são
compostas a partir das cores,
dos tons e do contraste
entre elas. Olhando para

o quadro, dá para saber o
que foi pintado primeiro? Há
diferenças gritantes entre as
cores e, ao mesmo tempo,
uma mistura, como quando
vemos as botas brancas se
fundirem na parede da mesma
cor. A Impressão que temos
é de que o fundo parece ter
sido pintado antes, e depois
as mulheres foram colocadas
lá, mas não foi necessariamente isso que aconteceu:
construído a partir de cores, o
quadro pode ter sido pintado
de vários jeitos; a mulher de
vestido rosa mostrada em
frente à janela azul pode ter
sido colocada lá para formar
um contraste, por exemplo.
[...]
Poderíamos substituir o verde
do vestido por roxo, o fundo
azul por verde, e assim por
diante, e o contraste continuaria, porém, as cores usadas
mostram a singularidade do
quadro, pois são cores que em
nossa rotina não enxergamos.
Isso cria a singularidade do
quadro, fazendo com que
um momento rotineiro se
torne algo lúdico e bonito.”
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Bramatti

Arranha Céus
Menotti Del Picchia
“O azul e suas variações de tons constituem o que seria o fundo do quadro
e, trabalhando em cima disso, vemos
os tons de bege que se apresentam
em formas geométricas retangulares,
nenhuma igual a outra. Essa composição nos passa a impressão de que
a obra se trata de prédios (representados pelas formas geométricas
na cor bege) e o céu (representado
pelo azul e suas variações de
tonalidades, também pelas manchas
esbranquiçadas que parecem nuvens).

Caixotes
com quase nada de imaginação,
pode-se ver uma maquete de
caixotes de papelão (isso é possível
também, porque o que seriam os
prédios não possuem janelas), o que
é irônico de se pensar, sabendo que
papelão é o próprio material que se
encontra por debaixo da tinta.”

O quadro pode parecer simples e sem
graça à primeira vista, considerando
que aqui em São Paulo os prédios são
banais na paisagem que observamos
no dia a dia, e tampouco o autor faz
qualquer tipo de desconstrução
dessas figuras, além de não ousar
muito nas pinceladas, já que a textura
é pouquíssimo trabalhada na obra
(o que acredito que seja proposital).
Porém, os “arranha-céus” eram um
elemento novo na paisagem daqui na
época em que a pintura foi realizada
(década de 1940). Além disso, a
pintura parece ser do ponto de vista
de alguém em um terraço de um
prédio, observando outros prédios.
Como as figuras que eu interpretei
como prédios não possuem a textura
muito trabalhada, é difícil ter noção
das dimensões dessas. Sendo assim,
28

Isabel Mesquita Ferraz

Ishhh

Arranha Céus
Menotti Del Picchia
“O quadro “Arranha-Céus”, de Menotti

Del Picchia, é feito com a técnica
de óleo sobre papelão. O quadro foi
feito entre os anos de 1940 e 1949,
retratando arranha-céus de São Paulo.

O quadro é simples, o que acaba
chamando a atenção, e tem como
objetivo mostrar a arquitetura
da época sob uma perspectiva
peculiar e interessante.”

Menotti Del Picchia, nascido em
1892 e falecido em 1988, era filho
de imigrantes italianos. Ao se
formar em 1913 com bacharelado
em Direito, publicou, nesse mesmo
ano, seu primeiro livro de poesias.
Menotti ocupou vários cargos como
poeta, jornalista, advogado, pintor
etc. Nesses cargos, realizou muitas
obras e conquistas, assim como
ganhou a premiação Jabuti em 1960.
[...]
No quadro “Arranha-Céus” são
mostrados três prédios da perspectiva
de um terraço. Os prédios são de
certa forma similares, todos beges
e com poucas janelas; no primeiro
plano o que prevalece é o terraço em
que está a perspectiva do quadro e
um largo prédio bege à esquerda.
No segundo plano existem dois
prédios, um que segue a linha vertical
e outro que é mostrado por trás,
mais largo e espaçoso, seguindo
na horizontal. Já no terceiro plano
é mostrado um céu azul pastel com
alguns detalhes brancos representando nuvens em um céu aberto.
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Identidade

Criança morta
Portinari
“ No quadro, ao centro, encontra-se

uma mulher gigante, que seria a mãe
da criança morta que está em seus
braços. Essa gigantesca mãe, com
os joelhos flexionados e a cabeça
baixa, segurando seu filho morto em
seus braços, é como se todo o seu
tamanho fosse a dor e o cansaço que
tinha pela morte do filho e sua tentativa
de vida malsucedida no Nordeste
brasileiro; como se sua gigantesca
forma significasse toda sua gigantesca
dor. Ao lado dessa gigantesca mãe,
encontram-se quatro personagens.

À esquerda está um homem alto com
aparência cadavérica, com a mão
no ombro de sua esposa, como se
tentasse confortá-la, passar consolo.
À esquerda do homem está uma outra
mulher, que segura com as duas
mãos a cabeça da criança morta. À
direita da mãe, está uma mulher que
segura a mão de uma criança.
Candido Portinari representa as
seis pessoas do quadro com uma
aparência cadavérica e aparentemente
desgastada, com os rostos cansados,
nos dando uma impressão de
velhice, como se estivessem entre
a vida e a morte. Não parecem ter
uma forma humana, mas mesmo
assim não são fantasmagóricas.

A paisagem é terrosa, cheia de
pedregulhos, seca. No chão, em
frente à mulher de rosa que segura
a mão de uma criança (à direita),
há uma cabaça, onde seria levada
a água. Já o céu contém um azul
forte, carregado, tocante, dando
mais sofrimento para esse quadro.
Candido Portinari é um autor que
trabalha com quadros que têm o
objetivo de nos mostrar os problemas
do povo brasileiro; eles nos mostram
a dor do povo brasileiro, suas vidas
sofridas e miseráveis nas lutas de
sobrevivência malsucedidas.
Se tirassem uma foto tentando
representar esse quadro, seria algo
completamente malsucedido, pois
com uma foto, não conseguiriam
capturar/representar todos esses
detalhes na forma como Portinari
conseguiu em sua pintura com os seis
integrantes, mostrando em seus corpos
o cansaço, a dor, suas lágrimas etc.”

[...]
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João Pedro Bellan
de Camargo

Os Semeadores
Diego Rivera
“O quadro “Os Semeadores” foi uma

obra pintada no fim de sua vida, dez
anos antes de sua morte. Diego Rivera
já havia passado pela transição do
naturalismo ao cubismo e desenhado
toda a sua carreira internacional, e
em seus anos finais passa a pintar
principalmente paisagens, voltando
novamente a um aspecto mais naturalista. Essa obra tem claros aspectos
do naturalismo: o autor retrata uma
paisagem do campo, onde dois homens
de pele escura trabalhando. Um deles,
curvado, trabalha a terra com uma
ferramenta, enquanto o outro o olha,
em pé, com um saco atado às costas.
A pintura é bem iluminada, os homens
estão destacados no centro do quadro
e a terra em volta deles é clara, com
cores fortes e quentes, principalmente
um amarelo ocre que retrata a terra;
e em todo o quadro o gesto do pincel
é leve, sem traços fortes e sem muito
contorno. As cores dos trabalhadores
são leves e se diferem de uma maneira
sutil do fundo do quadro. A terra é
pintada também sem muito contorno,
porém a variação de tonalidade causa
a impressão de ondas, e na parte
inferior do quadro, onde o trabalhador
mexe na terra com uma ferramenta,
as ondas são mais acentuadas e
contornadas, e na parte superior do
quadro há uma pequena faixa bem
escura que se difere bastante da cor

As máquinas
da terra, dando mais destaque para os
trabalhadores; mas ainda podemos ver
as ondulações de morros ao fundo.
O naturalismo busca abordar a existência humana e a sociedade de forma
materialista e objetiva, normalmente
retratando algum problema social ou
temas como miséria etc., encarando
a realidade da situação humana. Essa
pintura retrata o trabalho duro dos
semeadores; a imagem mostra os
homens trabalhando com afinco a
terra, porém um aspecto que podemos
reparar na pintura é que o rosto dos
homens não é mostrado, provavelmente devido a uma crítica que pode
nos levar a entender que o trabalho
dos semeadores não é reconhecido,
que eles são apenas ‘mais um’. Os
trabalhadores são pintados com o uso
de óleo sobre tela, de um jeito que faz
com que eles se misturem à paisagem.
As ondulações dos morros de terra
se confundem com os traços sutis e
ondulados das roupas e do corpo dos
homens, causando uma impressão
interessante de movimento. Também
podemos analisar esse método,
entendendo essa mistura entre o
homem e o espaço como outra forma
de crítica à desumanização do homem,
que é confundido com a paisagem e
acaba tendo a mesma importância
que o campo: desumanizado.”
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Moema
Victor Meirelles
“Essa é uma das principais obras de

Victor Meirelles, chamada “Moema”,
que foi pintada em 1866, inspirada por
um poema, “Caramuru” (1781), de frei
José de Santa Rita Durão (1722-1784).
Esse poema apresenta a história de
um náufrago português que viveu
entre indígenas. Caramuru, um dos
portugueses, abandona uma das
indígenas, Moema, que decide se jogar
ao mar em direção ao navio, mas acaba
se afogando de cansaço e é levada
até a beira da praia, como a obra de
Meirelles aborda, e a outra indígena,
Paraguaçu, é levada com ele.
A interpretação de Meirelles sobre a
cena produzida por Durão é diferente da
história, mostrando o destino da índia
nas águas da beira do mar, pois fora
rejeitada por seu amado, evocando a
sensibilidade romântica e demonstrando
a morte como fuga.
A partir dessa perspectiva, Meirelles tem
como primeiro plano, no quadro, o corpo
nu de Moema, deitado sobre a areia, no
meio de pedras, conchas, e banhada
pela água do mar, com o rosto levemente
virado para a direita, em direção ao céu,
mostrando sua beleza exótica.
A posição de seu corpo mostra uma
imagem sensual, que pode causar
um certo impacto. Revela enquanto
construção imaginária de um espaço

Praia da perdição
de civilização. Em seu corpo, há penas
coloridas cobrindo sua área pubiana.
Seus cabelos negros se encontram
espalhados sobre a areia, direcionados
às árvores, à direita do quadro. Suas
pernas finas, uma sobre a outra,
apoiando-se em uma pedra.
No canto à direita do quadro, é possível
observar indígenas, que estão prestes
a resgatar o corpo, fazendo um certo
desfecho para o drama da heroína
trágica. Com essa ação, podemos
imaginar que seriam oferecidos a ela os
rituais fúnebres próprios de sua cultura.
Em segundo plano, podem-se observar
o mar e as árvores. O mar com
aparência calma, com tons esverdeados
e azul, quanto mais próximo ao lado
esquerdo do quadro, e as árvores com
aspectos heterogêneos e com tons de
verde mais escuros.
O mar, a floresta e o corpo nu se
fundem, dando mais impacto ao se ver
o quadro. Interligam-se a partir das
cores representadas em cada ponto da
paisagem na pintura; e também cada
ponto da tela, seja o mar, por exemplo,
traz uma história. O mar representa
a morte e a passagem da indígena
para a terra; a floresta representa a
história a ser contada pelos indígenas
que a encontraram; e por fim, o corpo
representa toda a passagem e a história
de vida.”
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São

São Jorge e o dragão
Ernesto de Fiori
“O quadro é uma pintura a óleo sobre

tela que mostra São Jorge em sua cena
icônica de matar o dragão. Ele está
montado sobre um cavalo branco com
uma armadura preto-avermelhada e
calças de metal, segurando uma lança
contra o dragão abaixo do cavalo. Essa
roupa é muito diferente da roupa usual
em que ele é apresentado, sendo
muito simplista e humilde. O dragão em
questão é uma espécie de crocodilo de
pescoço longo, e de certa forma, em
relação a São Jorge, é relativamente
pequeno e simples. Nada muito
grandioso. A paisagem é seca, com
poucas plantas, e um céu acinzentado.

O quadro foi criado pelo pintor
Ernesto de Fiori. Nascido em Roma,
na Itália, ele foi para a Akademie
der Bildenden Künste (Academia de
Artes) em Munique, onde estudou
com Gabriel von Hackl. Logo
depois, ele foi para Paris, onde teve
uma breve pausa em sua carreira
por medo de não ser capaz de se
aprimorar ao nível de outros artistas.

sobre cenas de batalha, a figura
humana e paisagem natural de São
Paulo. Apesar disso, sua vida se tornou
muito difícil no Brasil, onde não foi bem
recebido pelos pintores locais, apesar
de fazer parte de várias exposições.
Suas esculturas têm uma certa
sinceridade dentro delas. Sendo feitas
de forma muito livre, mas ainda assim,
muito fiéis à forma do ser humano,
parecidas com o Expressionismo. As
cores são misturadas com a forma,
sobrepondo-se umas às outras.
Segundo ele, suas pinturas de guerra
são uma representação das guerras
ideológicas de ódio e violência.
Quando eu escolhi essa pintura, eu não
sabia nada disso, eu havia escolhido
ela porque eu a achei interessante,
tem uma certa simplicidade no estilo
que realmente atrai o espectador
para ela, pelo menos para mim.
Resumindo, essa pintura
foi algo bem divertido de se
trabalhar. Eu gostei muito.”

Em 1914, ele foi morar em Berlim, onde
lutou na Primeira Guerra Mundial.
Depois disso, se entregou de volta às
artes. Entre 1917 e a década de 30, ele
virou um artista renomado na Europa,
até que pressões nazistas o fizeram
se mudar para o Brasil em 1936. Aqui
ele fez muitas obras, principalmente
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Lindo Lindo Lindo
José Antônio da Silva
“O quadro “Lindo Lindo Lindo” é do

pintor brasileiro José Antônio da Silva,
nascido em 1909. A obra foi feita
em 1976, 20 anos antes da morte do
pintor, quando ele tinha 67 anos.

Desde a base da tela até quase o topo,
na vertical, há uma linha marrom, que
vai se afinando, criando o primeiro
indício de perspectiva. Em um fundo
que vai em um degradê de verde
para azul, são pintadas diversas
bolinhas brancas, dispostas em filas
paralelas, de ambos os lados da
linha marrom, começando em sua
beirada e indo até a linha do horizonte,
onde a linha marrom acaba, também
em movimento de perspectiva.
Subindo a tela, ao fundo da pintura,
os pontinhos brancos são mais
concentrados, todos parecendo juntos
ao longe, ao fim do caminho marrom.
Na parte superior da tela, logo
após a linha do horizonte, que é
praticamente branca, nas filas de
bolinhas, há manchas azuladas, que
subindo ficam brancas – nuvens, onde
se é possível ver delicadas linhas
pretas – pássaros. O espaço onde as
nuvens acabam está pintado de um
azul mais intenso e escuro do que
visto no quadro até agora – o céu.

e a sexta fila de bolinhas brancas
(do lado esquerdo da linha marrom
para fora), pode-se ler “Lindo Lindo
Lindo”, escrito com tinta preta. Entre
a oitava e a nona fila, há o nome do
pintor, também em tinta preta.
“Lindo Lindo Lindo” tem uma
pegada “natureza”, dá a sensação
de calma e liberdade, com o azul e
o branco predominantes na tela, e
ao longe os pássaros voando. A
perspectiva trabalhada no quadro
gera movimento com o olhar, que vai
da base até o “fundo” da imagem.
Ao olhar a pintura, seu olhar vagueia
na linha marrom, da base ao fim, junto
das filas de pontos brancos, e após
um tempo, a sensação, causada pela
perspectiva, é de estar entrando no
quadro, e estar hipnotizado, sem já
não saber ao certo para onde olhar,
sendo muito difícil não seguir com os
olhos o caminho que é sugerido.”

O nome do quadro está à mostra
como parte da obra: entre a quinta
34
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A Canoa Sobre o Epte
Claude Monet
“ Monet era conhecido como um dos

criadores do Impressionismo, junto a
outros pintores da classe alta francesa.
[...]
Conseguimos ver esse impressionismo
no quadro, feito de óleo sobre uma
tela de 133,5x146,3cm, onde Monet
usa uma técnica de pinceladas
sobrepostas, para trabalhar a água e
a vegetação. Para reproduzir a água
em movimento, Monet usa muitos tons
sobrepostos, para que seja possível se
ver essa movimentação e os elementos
de dentro da água, como folhagens, e
os mais superficiais, como o reflexo.
Os tons utilizados para essa produção
foram: verdes-claros e escuros, azuis,
vermelho, preto, dourado e algumas
tonalidades de roxo, variando do lilás
ao púrpura. Já na vegetação ao fundo,
as pinceladas estão mais concentradas,
arredondadas e em tons mais claros,
podendo-se ver mais claramente flores
em tons de azul e as folhagens em
tons de verde; o dourado que invade
as flores, por cima, trabalha a luminosidade dos raios de sol que ali batia.

Além da impressão de movimento que a
água traz, o pintor trabalha o ângulo da
canoa, para que a ideia de velocidade
fique mais clara. A embarcação está
em posição horizontal, começando à
direita e se inclinando para cima, até

chegar na parte centro-esquerda do
quadro. O remo também é posicionado
em um ângulo inclinado. Esses
elementos trabalham para que a
pintura fique com movimentação e
com uma interferência das referências
fotográficas, que na época tinham
grande impacto para Monet e para
outros artistas, que incluíam em suas
pinturas elementos da fotografia.
Neste caso, isso é representado a
partir de dois fatores: a inclinação
do barco e a falta de uma parte das
costas de uma das meninas, que
não aparece no enquadramento do
quadro, o que nos faz imaginar o resto
da paisagem, e mostra a captura de
uma passagem, semelhante ao que a
fotografia faz. As meninas do quadro
usam vestidos longos e charmosos,
em cor-de-rosa claro, da mesma cor
de algumas partes da canoa, que
também é trabalhada em um tom de
rosa mais escuro. Os vestidos, os
chapéus e o barco compartilham tons
muito similares, inclusive puxados para
o da pele das meninas, que pouco
aparecem, o rosto é trabalhado em
um branco pastel com partes mais
avermelhadas, acompanhando algumas
partes dos vestidos com detalhes
nesse mesmo branco, que os deixam
mais leves. A composição das cores,
vulgarmente ditas, rosa e verde, são
cores complementares que trazem

harmonia ao quadro quando usadas
juntas, pois os tons de verde realçam
muito, e o rosa da canoa grita em cima
destes; esses fatores fazem o quadro
ser o que ele é; as cores exageradas,
muito bem trabalhadas, dão vida à
obra, cuja cor é o foco; o que de fato
as meninas estão fazendo ali não
importa muito para quem observa,
mas os tons que o quadro apresenta
encantam aqueles que o olham.”
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Laura Mera de Melo

O Retrato de Auguste
Gabriel Godefroy
Jean Baptiste
Siméon Chardin

Menino broto

“ Na pintura de Jean Baptiste Siméon

Chardin, “O Retrato de Auguste Gabriel
Godefroy”, podemos observar em um
primeiro plano um garoto sentado
frente a uma mesa. A criança veste
trajes formais e seu cabelo está preso
com um laço. Em cima da mesa há
livros, um papel e um tinteiro com
uma pena de escrever; todos os
objetos estão do lado direito da mesa
e o garoto brinca com um pião, que
está no canto esquerdo da mesa. O
segundo plano da pintura é a parede,
com listras verticais beges e verdes;
as cores e a iluminação são suaves.

Analisando a imagem, observo que o
garoto está possivelmente disperso
e deveria estar estudando, já que
ele está sentado a uma mesa cheia
de livros, que são objetos de estudo.
O garoto parece estar entediado e
sem vontade de estar ali, mas sim
brincando como outras crianças.”
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Lorenzo Mendonça
Gomes dos Santos Bisi

Pintura
morta

Criança morta
Cândido Portinari
“A primeira coisa que se percebe

ao olhar para esse quadro é a
criança morta nas mãos enormes e
desproporcionais da figura de cabeça
baixa, que praticamente aponta com
ela para a criança em suas mãos. A
família inteira, até pouco tempo antes
composta por seis membros, mas
que agora são cinco, é caracterizada
pálida e extremamente magra, o que
lhes dá um certo tom fantasmagórico.
Os membros da família, ainda vivos,
se assemelham à criança morta.

Toda a família também usa roupas
velhas e manchadas, o que, além
de seu estado físico, reafirma sua
pobreza, ainda mais pelo fato de que
a criança morta está nua, revelando
que ela podia não ter roupas ou que
sua roupa foi dada para o pequeno
menino que segura a mão de uma
mulher, muito provavelmente sua mãe.

Chama atenção o enquadramento dos
membros da família, principalmente
a segunda figura mais alta. É interessante o jeito que se espreme para
poder caber no quadro e para ficar no
mesmo plano dos outros membros da
família, demonstrando uma alta vulnerabilidade. O que me leva a concluir que
o quadro, então, retrata pessoas que
não cabem no mundo e vivem em
situações difíceis, espremendo-se nele.
Podemos dizer que esse quadro irá se
repetir, pois a morte dessas pessoas
miseráveis é frequente e daqui a
pouco tempo essa família não existirá
mais, vítima de um mundo desigual.”

[...]
Em relação à paisagem, vemos que a
família estava andando há muito tempo,
tanto que eles estão “no meio do nada”,
já que não é possível ver nada por
todo o horizonte. O lugar, conforme
vai se distanciando, vai ficando cada
vez mais claro, até chegar ao ponto
de se fundir com o céu, que também
vai ficando mais claro de acordo com
a profundidade na qual se encontra.
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Luiza Brandimarte Maia

Cristo Abençoador
Jean-Auguste
Dominique Ingres

Derrama Senhor

“O quadro “Cristo Abençoador” foi

pintado com tinta a óleo em 1834,
pelo pintor francês Jean-Auguste
Dominique Ingres. Na obra há três
planos: o primeiro é um retrato de
Jesus Cristo, com cabelos compridos e
barba, e usando uma túnica vermelha
e um manto azul, como costuma ser
representado. Jesus está com as
mãos levantadas, como se estivesse
abençoando alguém. No segundo
plano, há um círculo atrás da cabeça
de Jesus; e o terceiro plano é um
fundo preto. O quadro está em uma
moldura dourada, retangular, com a
abertura oval e detalhes talhados nela.
No quadro, Jesus parece estar
revirando os olhos, como se estivesse
impaciente, mas não acho que essa
tenha sido a intenção do artista ao
pintar o quadro, e pelo jeito, como
Jesus é geralmente representado, não
parece haver um motivo para pintá-lo
com uma expressão de impaciência.”
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Luíza Villavicencio

Sem título

As tentações de Santo Antão
Hieronymus Bosch

“Bosch pintou o tríptico

com um ar apocalíptico
religioso, com todas as
coisas pessimistas e místicas
da parte sombria da religião
católica. No quadro do centro
do tríptico, é clara a distinção
entre esse e outras pinturas
do autor, que são mais
proporcionais e simétricas.
No entanto, nesse quadro, os
elementos não seguem uma
ordem específica; o quadro
é muito caótico para seguir
qualquer tipo de simetria
absoluta. No centro da
pintura, vemos os destroços
do que parece ser uma
capela, já que, ainda dentro
da estrutura, há um homem
rezando ao lado de uma
pequena cruz com Jesus
Cristo. Na parte “exterior”,
onde acontece um banquete,
alguns seres místicos bebem
vinho e comem a hóstia.

Entre os seres está o próprio
Santo Antão, que faz com a
mão um sinal de “Benedicto
Latina”, mais conhecido
como o ato de dar a benção.
No plano abaixo de onde
ocorre o banquete, há um
lago onde se encontram mais
criaturas excêntricas, que
são ainda mais pavorosas,
dando uma impressão de que
estas vêm do inferno ou de
algum lugar sombrio. Do lado
esquerdo superior à capela,
acontece um incêndio, no
que parece ser um vilarejo,
rodeado de cavalarias. Do
lado oposto, acontece
exatamente o contrário, a
paisagem aparenta ser de
extrema quietude e paz.
Na aba do lado esquerdo,
o que chama a atenção
no centro da pintura são
quatro humanos caídos
um em cima do outro, com

expressões de desistência
e cansaço. Também são
muitas as criaturas místicas.
Santo Antão aparece
novamente, porém, desta vez,
rezando no céu, montado
em uma besta voadora. A
predominância na pintura é
a homogeneidade do relevo
montanhoso que permeia
essa parte do tríptico.
Do lado direito do tríptico,
acontecem as coisas
interessantes. Aparece mais
uma vez Santo Antão, que
está em primeiro plano, desta
vez lendo com uma bengala
na mão e um olhar decadente
de tristeza e melancolia.
Sua postura é curvada,
quase como melancólica.
Ao lado dele está o que
parece ser Eva, escondida
na árvore do pecado
original, e está coberta
parcialmente por um pano

vermelho que está sendo
puxado por três criaturas
demoníacas. No terceiro
plano, há uma visão ampla
da paisagem, onde ocorrem
batalhas, inundações etc.

final, a degradação moral, as
bestas demoníacas, estão
incorporadas no tríptico.
Santo Antão foi um eremita
que viveu no deserto do
Egito, onde foi perseguido
pelo suposto “demônio”,
portanto, uma interpretação
de que os sonhos do Santo
sejam representados
pela obra de Bosch é
inteiramente plausível.

Ao analisar o nome da obra
e ver que a similaridade nas
três partes do tríptico é o
próprio Santo Antão, que, não
por acaso, é um dos poucos
humanos em toda a pintura,
é perceptível a importância
“Quando o homem desdobra
desse personagem e o seu
o arbitrário de sua loucura,
papel dentro da obra.
encontra a sombria
necessidade do mundo; o
Acredito que Bosch usou
animal que assombra seus
a imagem de Santo Antão
pesadelos e suas noites
para criar um sonho (ou
de privação é sua própria
uma percepção de mundo)
natureza, aquela que porá
apocalíptico, onde os males
a nu a implacável verdade
na pintura são aqueles
do Inferno” (FOUCAULT,
temidos pela religião católica.
Michel. História da Loucura
Todas as ansiedades e
na Idade Clássica, 1961).
medos da era Medieval,
como as tentações, o juízo

“Enquanto o homem racional
e sábio só percebe desse
saber algumas figuras
fragmentárias – e por isso
mesmo, mais inquietantes
–, o Louco o carrega inteiro
em uma esfera intacta: essa
bola de cristal, que para
todos está vazia, a seus
olhos está cheia de um
saber invisível” (FOUCAULT,
Michel. História da Loucura
na Idade Clássica, 1961).
As citações do filósofo
Michel Foucault reforçam
a ideia de loucura presente
na obra de Bosch e quais os
seus impactos na natureza
do homem, o que, a meu
ver, definem a obra como
um todo: uma pintura
que visa representar o
mundo e o submundo por
meio do prisma religioso
europeu do século XV.”
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Marcos Luca Lucchesi

Canoa

Rabat, a ponta das oudaïas
Albert Marquet
“O quadro primeiramente remete à

sensação de estar em uma ilha onde
ocorre a prática da pesca antes do pôr
do sol, pois a obra consegue trazer o
mesmo clima fechado da manhã perto
do rio por meio de cores e outros
elementos, além de representar a
prática da pesca, pelas canoas, e há
alguém aparentemente pescando
no canto esquerdo do quadro.

que aparenta estar interagindo ou
com o outro. Todos aparentam estar
ligados à pesca, pois até as cores
e vestimentas remetem a isso, pela
tonalidade mais nublada, como se
o sol ainda não tivesse se posto, o
que leva ao clima da prática e das
vestimentas relacionadas à pesca e
a esse ambiente. Uma vila voltada às
expedições com canoa e à pesca.”

A obra é feita com óleo sobre madeira,
misturando cores escuras com um
pouco de cores claras, dando um
tom mais suave no meio do quadro
e um mais acinzentado na parte de
cima da obra, o que faz com que o
quadro fique com um tom suave e
nublado ao mesmo tempo, tudo feito
com cores fortes. É possível enxergar
várias canoas com duplas, grupos ou
com uma pessoa só, e logo acima é
possível ver uma ilha com um conjunto
de moradias e uma praia no canto
inferior esquerdo, onde se encontra
um destino para esses navegadores.
Olhando com mais cautela, também é
possível ver um homem em cima de um
píer no canto esquerdo, pescando. As
pessoas não têm expressão facial, e
elas usam alguma vestimenta branca
na cabeça, em sua maioria. A interação
delas com o quadro se dá pelo fato de
elas estarem remando, pescando, e
há um casal em cima de uma canoa
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Maria Beatriz Rosa
Bassarani

Marte e Vênus com
uma roda de cupidos e
paisagem
Carlo Saraceni
“A obra “Marte e Vênus com uma roda

de cupidos e paisagem” se trata de
uma pintura a óleo, aspecto muito
marcante do quadro (pinceladas
caracterizantes). As cores da obra são
predominantemente mais quentes e
escuras. Em destaque, temos a mistura
da cor salmão com amarelo, para
fazer a cor da pele das personagens
presentes no quadro. Estas estão
mais iluminadas e se sobressaem.
As partes menos iluminadas são
as que compõem a paisagem da
pintura. As cores que frisam essa
paisagem são, predominantemente,
tons de verde e de vermelho-vinho.
[...]
O quadro apresenta uma cena de
comemoração pós-guerra entre
cupidos, Marte e Vênus. Marte é o
Deus romano da guerra, responsável
por tomar atitudes rápidas e
determinadas. Também é conhecido
como o Deus do impulso. Na obra,
ele se encontra nu, desleixadamente
sentado em pedras cobertas por
panos rosas e aparenta estar cansado,
depois de uma possível guerra.

Cupidos

Em seu colo, Vênus, Deusa do panteão
romano. É conhecida também por
representar o estereótipo da beleza
feminina. Também nua, a Deusa parece
fazer uma espécie de saudação ao
Deus. Do seu lado, um lenço azul
apoiado na pedra. Marte e Vênus
são acusados de ter uma relação
adúltera, uma vez que a Deusa era,
na verdade, casada com Vulcano.
Apesar disso, os deuses presentes
no quadro têm um filho em comum.
O contraste entre o masculino e o
feminino se dá pelos estereótipos que
os deuses representam; juntos, fazem
com que esse contraste se sobressaia.
Na simbologia expressa no quadro, há
os lenços azul e rosa, clássica representação do masculino e do feminino
no estudo de cores na pintura.”
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Maria Cruttenden Scabello

Canoa canoa

A Canoa Sobre o Epte
Claude Monet
“A obra de Claude Monet, feita em 1890,
retrata duas moças em o que parece
ser um passeio de canoa em um lago.
Num primeiro olhar, o que nos chama
mais a atenção são as duas figuras
humanas, que contrastam com o resto
da paisagem por conta das cores
utilizadas nas mesmas. A cor rosa
delicada utilizada para pintá-las é muito
diferente das cores pesadas e escuras
do lago e das folhas ao seu redor.

A técnica clássica de Monet de se
utilizar de pontinhos para depois formar
uma pintura inteira está bastante
presente. Apenas no lago isso ocorre
diferente; podemos observar linhas
de diferentes cores que percorrem o
lago, dando a sensação de movimento.
Falando em movimento, a obra nos dá
a sensação de que está viva, além do
lago. Conseguimos imaginar a partir
do mesmo e também pela técnica
utilizada, que a canoa também está
em movimento, em coerência com
o ambiente em que se encontra.

isso. Apesar de não conseguirmos
ver perfeitamente seus rostos devido
principalmente à técnica de pintura
característica de Monet, vemos que
estão muito tranquilas, contrastando
com o lago em um movimento que
parece ser mais brusco; suas cores
fortes também nos fazem pensar
que o lago não está calmo, mas
sim, em um movimento intenso.
Além do contraste entre o lago e as
moças, a folhagem na parte de cima
da pintura está em um meio-termo; ela
não nos parece nem muito delicada
por suas cores como também não
apresenta nenhum traço de intensidade, porém é o azul das flores que dá
o toque especial, uma sutil delicadeza;
sem ele, a obra não seria a mesma.
A obra, ao mesmo tempo, é de uma
delicadeza e de uma intensidade muito
grande, e é isso que a faz tão bonita.”

A técnica utilizada no lago, além de
dar essa sensação de movimento,
contrasta muito com as figuras
humanas, junto com as cores, este
sendo outro aspecto muito importante.
A cor das moças nos dá a impressão de
que estão calmas, apenas conversando
em um passeio sem complicações.
Suas expressões também nos mostram
44
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Mateus Fridman Jacinto

Cachoeira de Paulo Afonso
Frans Post
“A obra pode ser considerada simples

e sem muitos detalhes para se analisar.
Sem nenhum personagem humano,
o foco das atenções na pintura se
divide entre a própria cachoeira e
um grande céu azulado, ocupado por
pequenas nuvens brancas espalhadas.

A queda d’água tem ambos de seus
lados ocupados por formações
rochosas, cobertos de árvores e
pequenas vegetações (que fazem
as rochas adquirirem coloração
esverdeada). Na parte central esquerda
da imagem, há uma divisão do céu com
morros, também cobertos pela mesma
vegetação de coloração verde, que,
pela representação em menor escala,
aparentam estar mais distantes. Com o
olhar mais voltado para o canto direito
da imagem, vemos outra formação
rochosa, em escala muito reduzida
(portanto, bem mais distante); logo
abaixo desta, está representado um
trecho do percurso do São Francisco.
A falta de movimento na água nos
indica que a origem do rio é distante.
Logo acima desse trecho do rio, há
outra formação rochosa, mas agora
bem mais distante que as demais.
O princípio da obra é simples:
representar, por meio da pintura, a
paisagem de uma cachoeira com
bastante fluidez de água, sob o teto
de um céu aberto e azulado. Apesar

Cachoeira do
perfeccionismo
da simplicidade com a qual são
retratadas as formações rochosas,
o quadro se torna especial pela
dedicação do autor à forma como as
diferentes águas estão retratadas.
Analisando mais detalhadamente
a própria cachoeira: no interior da
queda d’água, pouco mais de meia
dúzia de rochas causam a dispersão
da água. E aqui está um dos detalhes
mais importantes da obra, e que a
diferencia de muitas outras pinturas
de paisagens semelhantes: o
detalhamento da representação da
água. Além de uma escolha perfeita da
tonalidade da cor da água, cada linha
foi traçada de forma muito cuidadosa.
Enquanto muitos outros pintores (não
só amadores) representariam a queda
d’água de forma simplista, Frans Post
se dedicou bastante a esse aspecto em
especial, tornando-o o foco da obra.
Além da queda d’água, outra presença
de água que chama bastante atenção
na obra é o pequeno lago, na parte
inferior da moldura, no qual a cachoeira
deságua. Ocupado por pouco mais
de uma dúzia de pequenas pedras,
o espelho d’água não só reflete
algumas das grandes rochas no canto
esquerdo da figura, como também o
vasto céu azul. E são esses pequenos
detalhes que tornam a obra, a princípio,
simples, uma obra especial.”
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Miguel Pato Abad Barbosa

O senhor Eugène Pertuiset, caçador de leões
Édouard Manet
“A pintura que escolhi para

ser analisada é o quadro
“Senhor Pertuiset”, um
óleo sobre tela onde há
duas figuras enfáticas. No
centro da pintura, vemos um
homem vestindo uma casaca
preta com botões amarelos;
a cor preta se repete
em todas as suas outras
vestimentas: uma calça, um
sapato e uma cartola com
uma faixa azul. O homem
está agachado, como se
estivesse posando para a
pintura. Ele porta em suas
mãos uma grande espingarda, segurando-a sem
baixar a guarda, pronto para
caçar ou para se defender
de um iminente ataque. Sua
face, preenchida por uma
bochecha avermelhada, um
notável bigode e uma vasta
costeleta, demonstra uma
expressão fria, como se a
caça fosse algo costumeiro
e ele fosse um hábil caçador.
Enquanto isso, em segundo
plano, atrás do homem, há
um leão estirado no chão,
pálido e imóvel. Uma árvore
separa a cabeça do animal
do resto de seu corpo, tendo

perdido a sua integridade.
A expressão do leão é fria
como a de um animal empalhado; ele parece derrotado,
como se tivesse aceitado e
se rendido ao caçador. Se
olharmos apenas o canto
direito inferior do quadro, a
cabeça do animal parece
talhada na árvore como um
grande troféu para o homem.
O solo onde se encontram
os dois personagens tem
tons fortes tons de azul,
dando a impressão de que
eles estão em uma espécie
de céu; não há nenhum
resquício de sangue, o
ambiente é límpido, não
parece ter havido um
confronto recente entre o
homem e o leão. As cores do
chão se confundem com as
do céu; o tom de violeta se
mistura com o azul, os limites
não estão muito definidos,
o que cria um horizonte
indeterminado pelo quadro.
Os tons de branco podem
ser interpretados como
nuvens no céu, o que reforça
o tom límpido da pintura.

O leão caçador

O chão azulado não parece
caracterizar uma savana
africana, o habitat natural
do animal; o leão parece
estar deslocado, como
se o cenário tivesse sido
escolhido, talvez muito
depois da sua morte, em
uma floresta europeia.
A pintura é feita exatamente
para dar ênfase à figura do
senhor Pertuiset. Apesar do
tamanho do leão, o animal
não é um problema para
o caçador, que mantém
um olhar frio, como se ele
estivesse acostumado a
caçar leões. Não é à toa
que o homem se coloca
em primeiro plano, na
parte superior da pintura.
Enquanto isso, o leão se
posiciona em segundo plano,
atrás do homem, na parte
inferior. Essa disposição dos
personagens parece ter sido
previamente escolhida pelo
pintor, para dar um ar de
superioridade ao caçador.”
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Olívia Albergaria
Raveli Goldflus

Passeio ao Crepúsculo
Vincent Van Gogh
“A obra “Passeio ao Crepúsculo” é um

quadro a óleo, de pinceladas espessas
e retangulares – em sua maioria – e
variação de movimentos verticais e
diagonais compondo a textura da
tela, de modo muito característico e
reconhecível do autor. Os tons pastéis
utilizados, especialmente o verde-claro, conferem luz ao quadro.
Em primeiro plano, na parte inferior, há
uma mulher e um homem aparentemente
caminhando (devido à posição dos
braços e pernas) e ao redor há diversos
arbustos de forma arredondada. Esse
plano se resume em uma colina (ou
num leve declive) que se estende na
diagonal, da esquerda para a direita
da tela. Na parte mais alta da colina
há duas árvores estreitas, compridas,
trabalhadas com pinceladas verticais
que se estendem para cima, quase até
o fim da tela. Um tanto mais azuladas
do que os arbustos e definitivamente
menos detalhadas (pinceladas mais
grosseiras), estreitas e se esticando em
pinceladas finas, essas árvores trazem
uma certa melancolia à paisagem.
Em segundo plano há um conjunto
de montanhas/morros azuis-escuros,
compostos por pinceladas escuras
e também por detalhes brancos em
pinceladas diagonais, dando textura,
e, principalmente, movimento.

Sem título
O último dos três planos da tela é
o céu, durante o crepúsculo. Logo
acima das montanhas, as pinceladas
são diagonais, em tons de rosa e
laranja pastel e é possível perceber a
espessura do material utilizado (a tinta
a óleo), dando textura ao quadro.
Há uma complementaridade de
cores e formas que garante à
tela simbologias/significados.
Em se tratando da forma, as árvores se
estendem com delicadeza (apesar das
pinceladas mais grosseiras) em direção
ao céu do crepúsculo, ao pôr do sol,
trazendo uma melancolia e uma delicadeza à obra. O mesmo se aplica à Lua,
no meio do céu crepuscular, fina e sutil.
Em relação às cores, o autor parece
buscar uma complementaridade
monocromática não muito óbvia, o azul e
o amarelo, que juntos formam o verde. O
Sol e a Lua, a noite e o dia, o crepúsculo e
o amanhecer e muitas outras dualidades
da natureza estão retratados pelo
homem e pela mulher passeando, pelo
azul e amarelo em suas roupas e pelos
segundo e terceiro planos; o azul escuro
nas montanhas e claro no céu, o amarelo
em pinceladas sutis no céu e na Lua.
Com essa sutileza, Van Gogh retrata a
simbologia do masculino e do feminino e
de muitas dualidades da natureza, com
uma combinação de tons nada óbvia.”
48

Olívia Lima Weiss

Cachoeira de Paulo Afonso
Frans Post
“A obra está dividida em planos, criando
perspectiva a partir dos morros, que
se localizam ao fundo da pintura. Na
parte superior do quadro, até mais ou
menos o meio dele, há um céu com
algumas nuvens, há uma espécie de
degradê, ficando mais claro à medida
que vai se aproximando do meio da
obra. Mais próximo do meio da obra,
aparecem morros, tendo um mais
distante e um mais próximo, trazendo
assim um ar de contraste e dando a
entender que um está mais próximo
que o outro, e isso se dá pelas cores
utilizadas para cada morro. Morros
mais claros e mais “apagados” estão
localizados à direita do quadro;
esses morros estão parecendo mais
distantes do que os da esquerda,
trazendo esse contraste de distância.
Claramente, a cachoeira é o que
chama mais a atenção, por estar
no centro do quadro, por ser o
elemento mais iluminado, e por ser
a primeira coisa que se repara ao
olharmos para ele, sendo assim o
foco da obra. Nas extremidades da
água da cachoeira, há a continuação
do morro ao qual a ela pertence.

Choradeira de
Paulo Afonso
qualquer outra pintura, só que com
a cachoeira fluem mais facilmente.
Com a contextualização da cachoeira
na obra é fácil de reconhecer o que o
artista estava tentando retratar (não
é cem por cento fiel a uma cachoeira,
mas também não é um Picasso da
vida), também por termos a imagem
na cabeça do que é uma cachoeira e
pela composição completa do quadro.
Os movimentos foram suaves
para pintar a obra, principalmente
a parte da água da cachoeira,
trazendo uma sensação de leveza
e parecendo que a água realmente
está fluindo pelas rochas.
As cores, tanto dos morros quanto
da água da cachoeira, ajudam
na perspectiva e no contraste da
obra, trazendo profundidade.”

A cachoeira é algo que flui, e com
esse conceito faz com que nossos
olhos fluam pela obra, como se
fosse uma espécie de caminho que
eles iram fazer na pintura, como em
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Olivia Pires Azanha
Christofani

Sem título

O Banho de Diana
François Clouet
“Além dos traços que se aproximam ao máximo possível
da realidade, as mulheres
retratadas no quadro
mostram-se como o ideal de
uma mulher naquela época
(Renascimento), que trazia de
volta os padrões clássicos de
beleza. Além disso, os faunos
têm a parte do corpo humano
semelhante à fisionomia que
era desenhada para homens.
[...]
A utilização de cores para
criar sombras e pontos
iluminados é uma das
principais diferenças deste
quadro em relação a outros
que retratam a mesma cena.
O modo que é utilizado, torna
Diana e as ninfas a parte
mais chamativa do quadro,
mesmo que elas não estejam
situadas no meio dele, ou
sejam a maior parte da obra.
A escolha das cores para
criar pontos de iluminação e
sombra remete a um quadro
criado pelo pintor italiano
Sandro Botticelli, também
do Renascimento, chamado
“Primavera”. Assim como
François Clouet, Botticelli dá

ênfase e destaque à deusa
por meio das cores escolhidas
para ela. Além de usar cores
escuras para as plantas, Botticelli utiliza uma paleta de cor
mais clara para as mulheres
e usa cores mais escuras
para o homem situado na
pintura e seres místicos
presentes neles. Ambos, além
da escolha de cores como
forma de criar um destaque,
têm traços parecidos e
desenham as mulheres
com a mesma fisionomia.
Diana, a personagem principal
do quadro, é a Deusa da
Lua e da caça, considerada
forte, poderosa e pura. Diana
foi uma crença da mitologia
romana e, antes, de religiões
pagãs. Há uma famosa
história sobre Diana, que
conta que ela estava tomando
banho quando um caçador
chegou e a viu nua, o que era
um pecado na época. Para
castigar o caçador, Diana o
transformou em um veado, e
ele foi comido pelo próprio
cão, que não o reconheceu.
O quadro é criado baseado
nesse conto, e não só
pelo nome, mas como

por diversos detalhes, é
possível ver a história
sendo narrada pelo pintor.
[...]
Além de contar a história, o
pintor mostra várias coisas
que remetem à figura da
Deusa Diana. Uma dessas
coisas é a presença dos
faunos, mostrando que o
quadro se trata de algo
místico; além disso, a
iluminação sobre a cena
mostra sua importância,
uma Deusa que é iluminada
pelo Sol, mesmo que em
um dia nublado como
foi pintado o céu. O céu
também é mostrado com o
dia se pondo, como se a Lua
estivesse chegando e Diana
estivesse tomando banho
para recebê-la, cantando
com os faunos (o fauno
situado no meio do quadro
está tocando uma flauta).
Além disso, o cachorro
comendo o veado mostra
um tipo de caça, algo que
remete à Diana como Deusa.
O quadro conta a história
de Diana de outra forma,
usando ao invés da escrita
a pintura para retratá-la.”
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Pedro Alves Mussi

Paisagem Hibernal
Maurice de Vlaminck

Teto preto

“A pintura que eu escolhi para analisar e

fazer a releitura foi “Paisagem Hibernal”,
de Maurice de Vlaminck. Essa pintura foi
realizada em 1928, e Maurice decidiu usar
a técnica de óleo sobre a água.

Nessa pintura há uma rua que ocupa
bastante espaço do enquadramento.
À esquerda dele, podemos ver umas
árvores secas que estão quase
morrendo; a rua segue do meio, diminuindo para a esquerda; no canto direito
tem algumas casas, e podemos ver que
essas casas são bem antigas e com o
inverno há muita neve em cima delas.
A base do quadro é a escuridão e a
sombra. Nas árvores que estão do
lado esquerdo, ele usa uma técnica de
pincelada que as deixa meio embaçadas,
para que fique mais claro que as árvores
estão secas.
O principal efeito do quadro é mostrar
uma rua que é mais sombria; a escuridão
que ocupa a parte das casas dá uma
sensação de solidão, as entradas são
muito escuras.
Para concluir a análise, Maurice de
Vlaminck expressa um sentimento de
solidão, com as cores escuras postas
na pintura e deixando-a com neve; um
tom oposto ao resto do quadro inteiro dá
um tom de solidão, porque no inverno é
quando as pessoas são menos sociais e
ficam mais sozinhas.”
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Pedro Andrade Goifman

A ponte japonesa sobre a lagoa das ninfeias em Giverny
Claude Monet
“O quadro “A Ponte Japonesa
Sobre a Lagoa das Ninfeias
em Giverny” foi feito entre
1920 e 1924, e a técnica
utilizada é a tinta a óleo sobre
tela, e suas dimensões são
de 90cm x 92,5cm, segundo
informações do acervo
do Museu de Arte de São
Paulo (MASP), onde ele se
encontra. O autor é Claude
Monet, pintor extremamente
conhecido por fazer parte do
movimento Impressionista.
O Impressionismo buscava
contrariar as regras das
pinturas acadêmicas do
século XIX, e em geral,
era movido por pintores
franceses da burguesia,
classe da qual Monet
fazia parte. As paisagens
pintadas por esses artistas
remetiam aos lugares que
eles frequentavam, cenários
geralmente ligados à natureza, visitados e observados
por pessoas que possuíam
uma boa quantidade de
dinheiro. Esse é exatamente
o caso da ponte japonesa
da pintura de Monet, que
foi construída em Giverny,
uma comuna francesa.

Entretanto, nesse quadro
não há ponte, há pintura. Ele
é composto por pontos e
traços sem delimitações, que
são sobrepostos para formar
diferentes tons de muitas
cores. Porém, quanto mais
nos afastamos do quadro,
mais a ponte inexistente
fica nítida, e os pontos
sem delimitações parecem
formar figuras. Começamos
a ver uma lagoa, que possui
praticamente os mesmos
tons de verde e azul das
folhas das margens, que
acabam ocupando grande
parte de todo o quadro, com
flores vermelhas, amarelas,
azuis, roxas, verdes, brancas,
entre outras. A ponte, que
também parece ser parte
da natureza, que domina
toda a pintura, também é
verde, azul, roxa, vermelha,
preta, branca, amarela e
marrom; cores que ocupam
a tela inteira. As pinceladas
são feitas de maneira
estrategicamente bagunçada,
que formam a paisagem sem
delimitação, o que a torna
extremamente orgânica.

A tinta a óleo permite que
o autor controle a textura
do quadro, aspecto muito
trabalhado por Monet. A
pintura vai ganhando textura
das bordas para o centro.
Os cantos são praticamente
lisos, pois possuem menos
camadas de tinta, que foram
depositadas com pinceladas
mais longas e horizontais,
diferentemente do meio,
que possui uma quantidade
maior de tinta e pinceladas
curtas e rápidas, que fazem
com que a área ganhe
uma textura mais áspera e
vertical. Essa característica
faz com que a natureza
esteja muito presente no
quadro, de maneira que
parece que a pintura faz
parte desse ambiente.
A natureza pode ser interpretada como sendo harmoniosa,
mas também como desarmoniosa e áspera. O pintor
retrata esses dois olhares
em seu quadro a partir dos
aspectos apontados: a multiplicidade de cores e texturas
misturadas, que começam a
formar uma figura cada vez
mais nítida, conforme vamos
nos distanciando da tela.”
52

Ponte
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Pedro Bastos Giandalia

Aterro natural

Os retirantes
Cândido Portinari
“O quadro “Os Retirantes”, de Cândido

Portinari, apresenta seis figuras
posicionadas ao centro, de fisionomias
diferentes entre si, porém com uma
semelhança: a estrutura corporal
desses personagens foge do tradicional, mostrando nos corpos deformações físicas que vão de membros
de proporções diferentes, como a
barriga (última figura à direita), até a
falta destes, por exemplo, a falta de
nariz (figura no centro). Esse aspecto
constrói uma imagem que transmite
desespero, trazendo a impressão de
que essas personalidades se encontram em uma situação de descrença.
Não só pelo formato de seus corpos,
como também pelas marcações em
que estes estão localizadas, as quais
se assemelham à musculatura, veias
e ossos, como se demonstrassem um
contato mais profundo e direto com
o sentimento em que se encontram.
O traço utilizado na composição da
obra pode ser caracterizado pela sua
forma mais borrada, desconstruída e
inconsistente. Visualmente, a textura de
seus corpos é esquelética, abstinente e
suja, manchada pela pobreza absoluta
em que vivem. De um ponto de vista, a
constituição física dos personagens
parece remendada, frágil e instável,
como se fossem emendados, feitos dos
materiais rúpteis e pobres encontrados
por eles em seu caminho. Do pouco

que lhes resta, conseguem manter sua
fragilizada compostura. A paleta de
cores que variam entre marrom, cinza,
preto e variações destas, que são cores
pouco chamativas e vibrantes, ajuda
a fortalecer esse aspecto de miséria.
Levando em consideração essa visão
dos personagens, agora saindo do
aspecto físico, e entrando em algo mais
emocional, as feições das figuras são
desesperançadas, com olhar vazio,
como se estivessem à procura de algo
que os tirassem, nem que fosse por
um segundo, daquela situação. Isso
pode ser notado, por exemplo, pelo
traço mais forte de preto em seus
olhos. Essa abstinência de emoções
também pode ser interpretada
como se esses personagens não
possuíssem mais força ou motivação.
A obra proclama desespero e precariedade, apresentando um cenário
pobre e escasso, um fundo de terra
infértil e sem esperança, representado
por um marrom forte e seco. O quadro
em si, como seu próprio nome diz, “Os
Retirantes”, emprega o significado
de pessoas que abandonam sua
terra devido à seca e à miséria.”
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Pedro Moreno Quirino Pires

Aparição do Menino Jesus
a Santo Antônio de Pádua
Francisco de Zurbarán

Sem título

“ Nesse quadro feito por Francisco de

Zurbarán, o que chama mais a atenção
é a forma como a escuridão consegue
se destacar na pintura. Podemos
perceber nitidamente como esse “breu”
consegue adentrar nos objetos do
quadro. Um bom exemplo é a escuridão
adentrando a vestimenta de Santo
Antônio; com isso, a vestimenta parece
que vira parte da escuridão. Francisco
de Zurbarán conseguiu fazer uma
escuridão tão bem-feita, que até o
observador se sente nessa escuridão.
Em toda essa escuridão podemos
perceber no canto superior direito do
quadro que existe um bebê sentado,
mas esse bebê está rodeado por uma
luz meio amarelada, fazendo com
que chame a atenção do observador.
Podemos deduzir que aquele menino
seria o “Menino Jesus”, já que dá para
perceber a ideologia cristã presente no
quadro, como Santo Antônio ajoelhado
e rezando, e a bíblia que está ao seu
lado. Esses aspectos fazem a gente
deduzir que o Menino Jesus seria a
nossa salvação; o quadro consegue
mostrar o bebê como o “protagonista”,
já que a iluminação sobre ele é
diferente, dando um destaque”.”
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Ulisses Villas Bôas
dos Santos

Paisagem nos arredores do Rio De Janeiro
Henri Nicolas Vinet
“A pintura é uma paisagem muito realista,

com tantos detalhes, que isso a aproxima
de uma foto. O que está representado
é uma mata, com árvores e vegetação
rasteira, homens vestidos como trabalhadores e animais (cavalos e burros). Os
homens parecem acampados no local
e envolvidos em trabalhos variados. Há
alguns galhos fincados como estacas,
com uma pequena cobertura de tecido,
e outros que têm uma vara horizontal
apoiada em forquilhas. Há uma elevação
ao fundo com vegetação e mais atrás
ainda, o que parece ser o Pão de Açúcar.
É tudo muito natural, a vegetação, a
composição, a distribuição dos animais,
a posição dos corpos dos homens,
indicando a ação que se desenrolava
ali. No entanto, certamente Henry Vinet
demorou muitos dias para pintá-lo, a luz
mudou, os homens e animais podiam
nem estar mais naquele acampamento,
no entanto, nada disso é perceptível.
É como se ele estivesse ali o tempo
todo, observando aquela paisagem
com aqueles homens e animais
posando para que ele os retratasse.
Há uma predominância da cor verde em
muitas tonalidades, que se estabelece a
partir da mata que dá a impressão de ser
nativa. Há também muita claridade, o que
faz com que a vegetação tenha um tom
amarelado, cor que ganha uma grande
força quando se observa o contraste

A árvore de várias cores

entre a cor do solo arenoso da clareira e
a cor da mata. Essa claridade não vem de
um ponto específico, ela é difundida por
todo o quadro e, observando a sombra
das pessoas e animais, parece que essa
claridade vem do sol próximo ao meio-dia.
O céu tem muitas nuvens acinzentadas,
brancas, e as partes sem nuvens estão
muito azuis. Parece haver um pequeno
riacho no lado esquerdo da clareira.
O que está no centro da pintura é a
clareira/área desmatada, onde estão
as pessoas e animais. Na linha central
horizontal do quadro, há um homem
de chapéu carregando um pedaço de
madeira, vindo da direita para a esquerda,
em direção aos homens acampados.
No centro da obra está parte dos cavalos
e alguns homens, que não se destacam.
Mais para a esquerda e um pouco à
frente, vemos homens trabalhando e
descansando, e animais; atrás destes
há uma barraca improvisada, debaixo da
qual parece haver homens sentados.
No plano mais atrás, há linhas de árvores;
e à esquerda, uma elevação coberta
de mata. Atrás dela, outra elevação
de contornos bem definidos, de cor
azul-esverdeado, com alguma vegetação,
que deve ser o Pão de Açúcar. Esses
diferentes planos dão a sensação
de profundidade e de realidade.”
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Valentina Ferreira Lima
Carvalho Gonçalves

Passeio ao Crepúsculo
Vincent Van Gogh
“A obra feita por Van Gogh em 1889-1890

mostra um pequeno homem e uma
pequena mulher em grande e vasto campo.
O homem de cabelos ruivos e roupa azul,
aparenta ser o próprio pintor; a mulher usa
um vestido amarelo e, aparentemente, usa
uma espécie de pano na cabeça.

Montanhas azul-escuro podem ser
observadas no fundo da paisagem. A luz
da Lua ilumina o céu, quase como o Sol.
Muitas árvores preenchem a pintura em
todos os lados.
A pincelada de Van Gogh é forte, todos os
seus traços são bem marcantes e firmes,
e que ao mesmo tempo dão movimento
à pintura. Olhando a imagem, sinto que
as folhas das árvores estão balançando
em meio a uma leve brisa de campo. As
árvores altas, contorcidas e pontudas
no fundo quase parecem dançar, quase
tocando o céu e a Lua. Aliás, todas as
pinceladas feitas nesse quadro parecem
dançar. Parecem ter sido feitas com
muita calma e leveza na mão, e ao mesmo
tempo vemos que elas são bem fortes e
marcantes, algumas parecem ser bem
grossas.

Passeio das cores
muito bem, criando esses diferentes
tons, que nos passam esse sentimento
de calmaria. Me fez sentir vontade de
entrar no quadro e aproveitar o fim de
tarde, como, aparentemente, o casal está
fazendo. Provavelmente, os tons de verde
usados no primeiro plano da pintura é
que passam essa ideia de tranquilidade;
ao fundo, nas montanhas, os tons de azul
passam o sentimento de que ali é um lugar
desconhecido, misterioso, longe do nosso
alcance, mas não de um jeito assustador,
pelo contrário, isso nos desperta uma
certa curiosidade por aquelas afastadas
montanhas. O imenso e lindo céu é
pintado com tons de verde, azul, amarelo
e laranja, uma combinação de cores linda
e, que, se não fosse pela grande brilhosa
meia-lua amarela, diria que o que se vê no
quadro se passa em plena luz do dia.

As cores e pinceladas nos passam
tantos sentimentos diferentes no quadro.
Cores predominantemente claras, que
representam tranquilidade, e o verde,
principalmente, a natureza, mostram esse
equilíbrio e calmaria que a natureza pode
nos passar. Cores escuras que aparecem
bem marcantes ao fundo, nas montanhas
que parecem lugares desconhecidos, que
Tons de cores diferentes se destacam
nesse quadro. São usados diferentes tons precisam ser descobertos. Cores do céu,
de verde, azul, amarelo e laranja, que criam que nos fazem querer entrar na pintura
e apenas observar a luminosa Lua. Tudo
uma combinação muito bonita, passando
isso acompanhado da pincelada de Van
um ar de leveza e de tranquilidade do
Gogh, bem leve e suave, mas, ao mesmo
lugar. As cores no quadro se relacionam
tempo, rígida e sólida.”
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Vitória Beatriz
Draghichevich Bega
Pereira dos Santos

Rosa e azul, as meninas
Cahen d’Anvers
Pierre Auguste Renoir

“A obra escolhida por mim foi o quadro
“Rosa e Azul, as Meninas Cahen
D’Anvers”, de Pierre Auguste Renoir. A
pintura foi realizada no ano de 1881 e
a técnica utilizada foi óleo sobre tela.
O quadro passa um sentimento triste
pela menina de rosa, e angustiante
pelas cores sombrias da pintura e pelo
jeito distante e até solitário das meninas
em suas vestimentas. A menina de azul
parece observar à sua frente, mas eu
acho que ela não está muito interessada.
O quadro me passa uma sensação
de sentimentos mais fechados e
intensos quando se junta com os
tons escuros do fundo. O quadro é
realmente triste. As meninas, crianças
que são, não parecem ter a felicidade
que as crianças geralmente têm.
Na obra, Renoir expõe duas crianças
que aparentam ter algum laço familiar.
Seus vestidos se assemelham pelo
modelo e se diferenciam pela cor. A
diferença da cor também está nas
meias, nos cintos e na faixa de cabelo.
Parece que a menina do lado esquerdo
da obra tem atrás dela uma máscara de
carnaval. O pano de fundo está sob tons
escuros. A menina que está de rosa tem

Sem título

no cotovelo direito um vermelho que se
alterna por uma tonalidade escura. O
chão tem vermelho também, mas tem
marcas escuras que parecem ser de
desgaste da pintura por causa do tempo.
As meninas estão de mãos dadas. A
da esquerda está de boca fechada e a
da direita está com os dentes à mostra,
mas eu não acho que ela está sorrindo.
A menina da esquerda está segurando
o vestido.
A cor do fundo dá a impressão de
peso, de uma imagem densa; os
rostos, apesar de o da menina de rosa
mostrar tristeza, formam um contraste
com o escuro que está por trás.
Observo no vestido um traço solto do
pintor, o que sugere talvez a rapidez de
movimentos dele. Na saia, suponho a
sobreposição de tecidos pelo aspecto
pesado da imagem; nos braços, a
imagem sugere um tecido fino com
transparência e ponto com coloração
diversa.
A moldura do quadro é dourada e
apresenta um trabalho em alto relevo. O
dourado da moldura é meio desgastado,
fazendo com que a mesma entre e se
misture aos tons escuros no quadro.”
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Vitor Domingues Sallum

Os Semeadores
Diego Riviera
“A obra “Os Semeadores”, de Diego

Riviera, foi feita em 1947 e tem como
técnica o óleo sobre tela, dimensões
de 67x98,5x2cm e se encontra hoje no
acervo do MASP – Museu de Arte de
São Paulo. Diego Riviera foi um pintor
mexicano que viveu durante 71 anos no
México (1886-1957). Diego marcou a
história da arte com suas pinturas, por
fazer parte do movimento chamado de
Muralismo Mexicano. Esse movimento,
como já bem diz seu nome, consistiu
em grandes obras pintadas por artistas
mexicanos em grandes muros. A
proximidade com o público chamava a
atenção, já que essas obras retratavam
problemas sociais e conflitos presentes
na cidade, além de serem reproduzidas
nesses muros no meio da cidade. Esse
movimento vinha como resistência
desses artistas e da luta pela liberdade,
a partir da Revolução Mexicana.
O Realismo, cujo quadro fez parte, foi
um movimento artístico em que os
pintores buscavam retratar a realidade
de forma menos abstrata possível,
utilizando esses quadros como uma
crítica social. Isso é visível tanto no
movimento do Muralismo Mexicano
quanto na própria obra de Diego.

A pintura retrata dois trabalhadores
destacados no centro do quadro.
Não existem traços retos; em toda
a composição, as linhas curvas se

destacam, dando movimento à obra. É
possível observar que os contornos
são leves e não destacam as linhas,
acentuando as curvas das costas dos
personagens, dos braços e da linha do
horizonte. Os trabalhadores estão na
terra, que ocupa quase todo o quadro.
Ao fundo, ocupando um mínimo espaço,
há um céu, esverdeado, com estrelas.
As curvas no relevo que abraça as duas
figuras do quadro formam pequenas
ondas, que se assemelham a dunas
de areia. As pinceladas de óleo são visíveis e bem utilizadas, acompanhando
também toda a curvatura da pintura. Os
trabalhadores se fundem à terra, misturando-se a ela. As cores utilizadas no
quadro ajudam também na percepção
da mistura entre trabalhadores e terra.
Grande parte do quadro é tomada por
um laranja-amarelado, com partes
um pouco mais escuras formando
“sobras”. Já a figura dos semeadores
é amarronzada, com roupas brancas
e chapéus amarelos. Ao fundo, as
cores mais fortes dos quadros também
chamam a atenção; um azul-esverdeado acaba destacando as estrelas
representadas por pequenos pontos
brancos. O fundo destacado permite
que nossos olhos caminhem em
direção a ele, deixando cada vez mais
os semeadores misturados ao relevo.

É possível relacionar a obra de
Diego Riviera com a realidade dos
trabalhadores no México. Como dito
acima, Diego fazia parte do movimento
Muralista, e nas suas outras obras
reaparecem cenas em que o tema
abordado se interliga com “Os
Semeadores”, como por exemplo o
quadro “Carregador de Flores”, no
qual a imagem do trabalhador está
associada à exploração, à fragilidade.
Os dois personagens misturados à
terra simbolizam a não diferenciação
entre o homem e o espaço. Há uma
semelhança, a meu ver, na forma como
esses personagens e os trabalhadores
da cidade são colocados, onde
passam a ser tão importantes quanto
a própria terra, a plantação. Tudo
passa a ser uma mesma paisagem,
com contrastes naturalizados.
O quadro tem um significado político,
a partir do momento em que nos
possibilita relacionar o sujeito visível na
imagem e o sujeito social que está por
trás. O valor do quadro está na maneira
como ele constrói essa relação, a partir
do momento em que percebemos que é
apenas uma separação analítica e que
na verdade as coisas funcionam juntas,
o visível e o social. Sem uma realidade
para retratar seria impossível que o
visível nos tocasse tão profundamente
como acontece nesse quadro.”
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Vitor Park Wu

A Compoteira de Pêras
Fernand Léger
“Fernand Léger, em 1923,

utilizando-se da técnica de
pintura óleo sobre tela, apresenta na sua obra “A Compoteira de Peras” um conjunto
de figuras geométricas, como
retângulos e semicírculos,
em sua maioria, muito bem
definidas pela sua cor e
dimensão (cores uniformes
para cada figura, com linhas
muito claras em relação às
outras cores). Como exceção,
comprovando a “regra”,
Fernand aplica um degradê
sutil nas extremidades de
certas figuras, trazendo certo
nível de profundidade, o que
torna essa característica
destacada em relação ao
quadro como um todo. São
aplicadas cores consideradas
‘cores quentes’, que trazem
formato para tais figuras e
suas ausências, representadas com a cor branca,
identificada aos montes no
quadro. Essas cores são:
vermelho, amarelo e marrom,
que tomam conta do quadro
pela sua densidade, e também
dão foco para figuras em
verde, por haver um contraste
da proximidade das cores.
Linhas de cor preta também

estão muito presentes no
quadro, tanto como figuras
quanto para os contornos. A
distribuição dessas figuras é
notavelmente pelo tamanho
das mesmas: figuras maiores
ficam nos extremos da direita
e da esquerda, sobrepondo-se às figuras menores. Há
um diálogo interessante entre
os extremos: na esquerda
há duas figuras muito
similares entre si, podendo
ser descritas como um
semicírculo de cor quente,
dentro ou sobre uma forma
retangular definida por uma
linha preta. Do lado oposto
direito, há exatamente as
mesmas figuras, porém, com
seus formatos invertidos:
um semicírculo definido por
uma linha preta, e sobre ou
dentro da figura, há formas
retangulares de cores quentes.
Apesar das cores serem, em
sua maioria, cores quentes, o
quadro traz uma certa frieza.
Essa impressão se deve às
formas friamente definidas e
separadas entre si, colocando
em evidência a cor branca,
que remete à ausência. Esse
quadro apresenta uma
divisão muito cuidadosa

Natura
das figuras, característica
que remete à artificialidade
do humano. Como em uma
cidade, onde as construções
estão muito bem definidas
e se relacionam a partir
de espaços equivalentes,
contrapondo-se à natureza,
como a floresta, onde há
pouca divisão das figuras
e a predominância da cor
verde, por exemplo. Levando
em consideração o nome do
quadro, o autor, com as três
figuras verdes, arredondadas
e profundas, quis representar
três peras. Junto a objetos
sem muita importância
agregada, porém estando
sobre uma linha e uma figura
retângula marrom, podemos
concluir que o quadro retrata
uma mesa de cozinha.
Concluo dizendo que esse
quadro, “A Compoteira de
Peras”, de Fernand Léger,
reflete uma visão do autor
sobre o cotidiano urbano
e artificial, representado
na fruta que se originou na
natureza, que se torna, porém,
artificial por meio do homem.”
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Vitoria Eloísa Cintra Moreira

O Negro Cipião
Paul Cézanne
“O quadro “O Negro Cipião” é uma

das obras mais conhecidas de Paul
Cézanne. Encontra-se atualmente
no acervo do MASP (Museu de
Arte de São Paulo), e foi pintado
entre 1866 e 1868, em um contexto
abolicionista, quando o artista tinha,
no início da obra, 27 anos de idade.
A obra vertical retrata, com a técnica de
óleo sobre tela, um homem negro forte
(devido aos músculos pintados), provavelmente um escravo, recostado em
um monte branco, onde pelo contexto
histórico em que a obra se insere, deve
ser um monte de algodão; tem sua
cabeça apoiada em seu braço, que
está sobre o monte. Seu outro braço
(direito) desce curvado, até encontrar o
assento do banco em que está sentado,
o qual aparentemente aperta com
força. O homem encontra-se com suas
costas curvadas, de olhos fechados,
e seus pés não foram pintados. Ele
veste uma calça azul e está sem blusa.

O campo
costas do homem, adquirem um padrão
organizado, que parte de sua coluna,
na horizontal (e que, novamente devido
ao contexto histórico em que a obra foi
pintada, faz referência a chicotadas).
Porém, no fundo do quadro, tais
pinceladas vão suavizando, conforme
vão se afastando dos elementos
principais. A obra possui uma mesma
palheta de cor escura, sombria, em
que se destacam principalmente três
cores: o azul da calça, o branco do
monte e o marrom da pele do homem.
E é possível ver claramente manchas
vermelhas ao longo do corpo.”

Sua relação com o monte em que está
apoiado é quase homogênea, onde
um parece dar continuação ao outro, o
que é ainda mais reforçado pelo fundo
neutro, de cor preta/cinza e opaco.
Os principais elementos do quadro
foram pintados com pinceladas
claras, evidentes, distintas e sem
contorno. Conforme chegam nas
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