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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.

Escolhemos o formato digital para a
publicação e socialização deste trabalho
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 dos textos 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.

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 da Pinacoteca do
Estado 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 deste acervo
reaparecem em sua produção autoral.
Gilberto Mariotti,
professor de Artes do Ensino Médio
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aluno

projeto

Alê Gonçalves Picciotto
obra escolhida

Alexandrino e o
Pássaro de Fogo
Gilvan Samico

A Xilogravura “Alexandrino
e o Pássaro de Fogo”
de Gilvan Samico, está
enquadrada por um fino
traço preto às margens do
papel. Na porção inferior
da obra, do lado direito, o
traço se desenvolve em
um árvore vista ao longe
e, à esquerda, numa outra,
que utiliza também um
tom de verde, esta mais
próxima do observador.
Embaixo da grande árvore
estão pequenos arbustos
vermelhos e azuis.
Na parte superior da obra,
o Pássaro de Fogo, com
seu longo bico curvo, seu
peito estufado, o olhar
grave e suas grandes asas
e cauda de plumagem
alaranjada e vermelha,
voa majestosamente
sobre o quadro.
Alexandrino, montado em
seu cavalo voador, ocupa o
centro da obra. Seu olhar,
direcionado ao observador,
revela normalidade em
relação ao surrealismo da
obra. Seu tronco, envolvido
pela cauda do Pássaro,
o impede de deixar seu

8

mundo mágico, que é
claramente definido pelo
traço do enquadramento.
Mas afinal, quem é
Alexandrino? O que faz
esse homem comum em
um plano tão surreal?
Por que ele nos olha? O
que tenta nos dizer?
Sua tranquilidade e
sensação de pertencimento
àquele mundo nos faz
questionar nossa relação
com o nosso. Podemos
viver envolvidos de histórias
e magias e ainda sim viver
no mundo real? A barreira
entre nosso dia-a-dia e
imaginação é realmente
inquebrável? Alexandrino
com Pássaro de Fogo e seu
cavalo voador indicam que
não. Nós, seres humanos,
vivemos cercados de
surrealidades e de certa
forma estamos presos e
elas. Talvez, aceitar isso,
nos faça mais livres para
viver no mundo como ele é.

Sem título

9

aluna

projeto

Idealização do Ser

Alice Müller Pereira
obra escolhida

Primavera
Raphael Galvez

A obra “Primavera” foi
feita pelo pintor, escultor,
professor e desenhista
Raphael Galvez (19071998), em 1939. A obra é
uma grande escultura de
uma figura feminina nua
feita em gesso branco.
A figura se encontra de
pé, com a perna direita
dobrada, apoiando o seu
peso na perna esquerda,
sua posição e seu corpo
torcido acentuam as suas
curvas naturais, marcando
sua cintura e seu quadril.
Ela apoia sua mão direita
em seu peito em uma
posição quase casual.
A mulher tem um rosto
sereno, uma expressão
séria e um olhar distante,
porém com um pequeno
sorriso que não transmite
grandes emoções. A figura
parece se assemelhar com
as estátuas gregas do
período clássico (séculos
V e VI a.C.) e do helenístico
(séculos III e II a.C.), em
que os artistas tentavam,
através de suas obras,
representar a beleza ideal
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feminina, assim retratando
mulheres como delicadas,
leves, nuas e inocentes.
Apesar de esta obra seguir
estes padrões de beleza
clássica da figura feminina
branca, nua, serena e
delicada, ela apresenta
certo peso, por conta de
suas grandes mãos e pés,
quase desproporcionais
ao corpo, que parecem
puxar a figura para baixo e
trazer uma certa robustez,
quebrando com a ideia de
leveza e feminilidade ideal.
Já o nome da obra,
Primavera, pode se relacionar tanto como a figura
sendo uma representação
ou uma deusa da estação
primavera, que era muito
comum também em obras
gregas. O nome pode se
referir também, ao florescimento da jovem mulher,
um amadurecimento ou
crescimento desta figura
feminina que pode ainda
não estar completamente
desenvolvida como mulher.
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aluna

projeto

Sem título

Anita Miguel
obra escolhida

Céu Vermelho
Oswald Goeldi

Oswald Goeldi (1895-1961)
foi um desenhista, ilustrador, gravador e professor
brasileiro. Nascido no Rio
de Janeiro, muitas de suas
centenas de gravuras e
desenhos estão localizados
no Museu de Belas Artes
e na Biblioteca Nacional,
realizando exposições por
todo o Brasil e mundo.
Tendo em aprendido em
1984 a técnica da gravura
com seu amigo Ricardo
Bampi, Oswald Goeldi
desde as primeiras experiências nesse ramo, adapta
seu desenho expressionista com a linguagem
gráfica da xilogravura,
dominando na época a
estética do suspense.
O que me chamou atenção
em Céu vermelho, além da
imagem em si, foi como o
artista conseguiu transformar uma cena comum e
cotidiana em algo que no
conjunto se mostra misterioso, melancólico além
da presença da solidão,
exatamente sensações
que despertaram em
mim assim que a vi.
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A obra não é extremamente
detalhada, mas retrata
com muita clareza uma
paisagem, a imagem de
uma rua bem estreita não
muito comprida, que vira à
esquerda. Em sua lateral
direita ela é conectada a
uma calçada larga com
apenas uma árvore e dois
postes finos relativamente
tombados para a direção
da rua, provavelmente
caracterizando esse
aspecto um pouco caótico,
caindo. Ao fundo, três
casas de tamanhos diferentes, interligadas uma às
outras como em um condomínio, e algumas árvores a
mais, todas escuras, como
o resto da gravura. Tudo é
muito escuro, preto, com
exceção do céu em tons
avermelhados (o que dá
nome a obra) e portas de
duas das casas retratadas.
Por ser uma xilogravura,
as partes pretas e predominantes são as partes
da madeira que não foram
“escavadas” ou tocadas
por alguma ferramenta, o
que significa de certo modo

que o artista iniciou tudo a
partir da completa escuridão, abrindo claridade
nessas massas de sombras
com pequenos riscos finos
negativos da cor preta, que
sugerem as direções do
vento e da luz, dando um
aspecto dramático, caracterizando muito o estilo das
obras de Oswald Goeldi.
No início da rua nota-se
duas figuras de forma
humana, com casaco e
chapéu e seus rostos não
são mostrados, sendo
totalmente preenchidos
por preto, possibilitando a
quem vê a obra, imaginar
suas expressões a partir
de um todo mais sombrio,
acompanhadas de suas
vestes compridas que
mostram provavelmente
a época mais antiga
e o clima gelado.
Um deles aparenta estar
de saída, enquanto o outro
parece estar voltando
para sua casa, e pode-se
deduzir que são suas
casas pois ambas as
portas, apenas aquelas

na mesma direção das
figuras, estão marcadas
pela cor vermelha.
Analisando o conjunto de
informações, o vermelho
representa um lugar
aconchegante e quente,
contrastando com o escuro
do lado de fora, contrastado apenas pelo céu
com feitio do amanhecer
e a iluminação vindo da
esquerda. Fora é frio e
não convidativo. Talvez
os personagens estejam
passando por mais um
dia de sua rotina, da qual
não gostam, e o exterior é
retratado exatamente como
eles enxergam, como se
não tivessem mais algum
propósito para a vida, com
dificuldade de prosseguir
além de voltar e se aconchegar dentro de casa.
Ao todo a obra te chama
atenção para tentar
entender o motivo no qual
tudo parece tão triste e por
mais agitado que seja a
gravura, repleta de detritos,
ainda passa a sensação
de silêncio e de vazio.

Vazio que para mim é de
certa forma preenchido
pelas cores do céu, claras
e contrastantes, transpassando uma certa beleza,
talvez esperança e uma
individualidade um pouco
enigmática, indo contra
os ares assombrosos.”
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aluno

projeto

Antônio Beznos Nogueira
obra escolhida

Torneira
Marcello Nitsche

A obra de Marcello
Nietsche consiste simplesmente de uma torneira
pingando. Porém, este
pingo tem algo de diferente:
é vermelho, muito provavelmente sangue. Esta obra
feita com esmalte sintético
e látex sobre um aglomerado se assemelha a outra
obra de Nietsche: “Mão”.
Esta usa a mesma gota que
está saindo da torneira na
mão de quem é retratado
naquela obra, o que pode
nos fazer levar em conta
de uma certa cronologia
em seus trabalhos, ou
pelo menos nesses dois.
“Torneira” poderia estar
nos alertando sobre alguma
coisa, devido a maneira de
Nietsche chamar nossa
atenção e analisando sua
conexão com o trabalho
previamente mencionado
“Mão”, podemos descobrir
sobre o que é o alerta. A
mão poderia ser de um
trabalhador braçal, que
se esforça muito a ponto
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de sangrar pelo salário
que revoga a partir de
seu trabalho. A torneira e
o sangue que sai dela é
a interpretação do quão
“limpo” é o processo
nos quais coisas ligadas
ao trabalho forçado e
minimamente remunerado
chega até nós.

Da Torneira, o Sangue
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aluno

Artur Barossi Barufi
obra escolhida

Cinzas
Pazé

Das obras analisadas na
Pinacoteca do Estado o eu
escolhi ‘’Cinzas’’, do Pazé.
Essa obra foi criada em
1999 e é feita com plásticos
que viriam a ser jogados
fora e afetando o meio
ambiente, e representa
uma figura com desenho
3D, quando encosta-se
a ela. Os materiais
mostrados nesta obra são
os canudos de cor branca,
canudos de cor cinza e
uma caixa de acrílico.
Pelo que está sendo vista
nessa imagem podemos
perceber que a figura
contém tons de cores
diferentes pela metade,
em cima tons de branco,
em baixo tom de cinza.
O que parece também
representar a situação dos
seres vivos e o planeta,
sob risco de vida pelo uso
abusivo de plásticos, como
vemos na figura: de cima
a baixo, representando o
lado bom, em que há vida
e baixo, o lado ruim, em
que não há mais vida.
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projeto

Sem título
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aluno

projeto

Artur Calazans Capucci
obra escolhida

Figura
Ivan Serpa

A obra de Ivan Serpa
mostra uma figura, que
aparenta um sofrimento
e traz uma sensação
melancólica. A figura,
emergindo de um fundo
preto, possui um corpo
magro e pequeno, destacando sua grande cabeça,
seus olhos fechados e
sua boca com poucos
dentes. O artista escolheu
cores escuras como preto
e marrom para o fundo e
para o centro, de onde a
figura emerge, mas para o
corpo escolheu o branco
e o cinza, que faz a figura
parecer insalubre. Durante
o processo de criação de
minha releitura, comecei
tentando copiar a figura
em um desenho, fazendo
colagens e relacionando
com a época em que foi
feito. Percebi quer dessa
maneira não iria fazer uma
releitura e sim uma cópia.
Resolvi então tentar fazer
outros tipos de material
para retratar o aspecto e
o formato da figura. Em
minha releitura, tentei me
apropriar do formato da
figura e de seu aspecto
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sofrido e doente usando
a madeira e a gravura,
pintando de preto. Fiz duas
gravuras para imprimir
e “imitar” a expressão
de sofrimento. Uma das
gravuras, que acabou não
sendo usada na impressão
final, tentava se apropriar
das formas que apareciam
no quadro, enquanto a
outra, tentava retratar
sua expressão facial.

Sombra

aluno

Bento Dias Werneck de Souza

projeto

Sem título

obra escolhida

Antropofagia
Tarsila do Amaral

O quadro Antropofagia foi
feito por Tarsila do Amaral
em 1929, e faz parte do
movimento Antropofágico,
liderado por Oswald de
Andrade. O quadro pintado
com tinta a óleo mostra
duas pessoas nuas, e com
formatos estranhos, uma
mulher com um dos seus
seios expostos, sentada
com as a pernas cruzadas
e com um formato da
cabeça peculiar, suas
pernas são grossas e seus
ombros finos. Já o outro
ser está sentado de lado.
Cobrindo com as pernas
o outro seio da mulher,
tem o corpo fino e as
pernas grossas dando uma
sensação de que ele é alto.
No fundo vemos cactos e
outras plantas parecendo
que os personagens estão
num oásis, com uma laranja
partida ao meio representando o sol. O fundo na
lateral é azul e depois vai
clareando conforme chega
ao meio e fica branco
formando um degradê.
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aluna

projeto

Sem título

Carolina A. Gomes de Oliveira
obra escolhida

Família
Clóvis Graciano

A obra pintada à óleo
sobre a tela ”Família”, de
Clóvis Graciano, foi uma
das pinturas que teve mais
destaque entre as pinturas
observadas na Pinacoteca
do Estado de São Paulo,
por conta das cores
usadas dentro do quadro
e das expressões tensas
omitidas em seus rostos
e corpo. Se analisarmos
a obra, os personagens
os quais deduzimos ser a
família, apresentam estar
dentro de um ambiente
seco e vazio-parecendo
que não chove à anos - ,
onde apenas eles estão
naquela região. O fundo
é preenchido por cores
escuras e densas, parecendo que estão dentro de
uma escuridão, perdidos,
sem saber onde estão ou
o que fazer. Os personagens possuem poucas
vestimentas, apenas uma
calça, camisa ou vestidos
com colorações mais leves,
como verde, azul e cinza,
dando mais destaque
à situação e a família.
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O semblante dos que
aparentam serem os pais
das três crianças demonstram tristeza, sofrimento
e angústia, parecem obter
falta de algo, há apenas
um vazio e um pedido de
socorro vindo das crianças
para o pai. As mãos dos
filhos sobre o homem alto
ocupando o quadro expôs
assustadora e agoniante,
os grandes dedos parecem
fisgar todo o peitoral do
homem. Nenhuns dos
personagens aparentam
estarem felizes uns com
os outros, dá a impressão
de que estariam melhores
sem uns aos outros. O
semblante da mulher
aparenta muito mais raiva
do que outro sentimento.
Porém parecem ser
obrigados a cuidar de
seus próprios filhos
mesmo estando naquelas
condições de vida.

sabendo onde realmente
estão perdidos dentro
da escuridão sem saber
o que e como fazer para
conseguir viver naquele
lugar. Estão à procura de
algo que falta, um território
para viver, comida para
se alimentar - já que os
personagens aparentam
não se nutrir por muito
tempo por seus corpos
apresentarem esqueléticos
ao excesso-, uma vida. É
possível notar o desespero
transparecido em suas
expressões faciais e corporais pela procura do que
falta. Todavia, é possível
analisar certo desgosto
entre eles mesmos,
principalmente vindos pela
mãe, o qual deduzindo,
pensando que suas vidas
seriam melhores sem os
outros, porém do mesmo
jeito estão juntos para se
cuidarem e sobreviverem.

A obra retrata uma situação
precária de uma família
de baixa renda o qual vive
e tenta sobreviver em um
local desértico, escuro e
vazio, provavelmente não

No decorrer do meu
processo de releituras a
partir dessa obra, primeiro
comecei a pintar tudo de
giz de cera e em seguida
fazer uma colagem dos

personagens, porém não
se tornou tão compatível
com a minha análise, no
entanto decidi botar todas
as cores mais fortes,
utilizando tinta acrílica
escura para o fundo e
papel colorido para chamar
mais a atenção dos
personagens e de suas
expressões e sentimentos.
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aluna

projeto

Verdadeiro eu

Catarina Castro Vilela Mariano
obra escolhida

(Sem título)
Rirkrit Tiravanija

A obra não titulada de
Rirkrit Tiravanija, de 2019,
tem a frase “a liberdade
não pode ser simulada”
diagramada toda a
esquerda, em caixa alta
em preto, em um pleno
tecido branco que se
assemelha a uma bandeira.
Não coincidentemente, as
palavras estão estampadas
sobre um contorno simples
da bandeira do Brasil, em
uma linha um pouco opaca,
que não desvia atenção da
frase. O material da obra é
serigrafia e bordado sobre
tecido, respectivamente.
O artista tailandês
nascido em Buenos Aires,
Argentina em 1961, Rirkrit
Tiravanija, é conhecido por
suas práticas em diferentes
mídias combinando diferentes dinâmicas de exposições. Artista é conhecido
fundamentalmente por
trazer pessoas juntas
através de sua arte. A
primeira obra de Tiravanija
a ganhar atenção do
público foi em 1989, onde
expos uma peça em uma
galeria em Nova Iorque, na
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qual consistia em displays,
trocados semanalmente,
de pratos de curry verde.
A obra em discussão,
também conta com uma
estrutura espiral conhecida
como “espiral Raumbühne”,
nomeada pelo arquiteto
austríaco-americano
Frederick John Kiesler. A
Estrutura, em si não faz
parte da obra, mas se
compõe com a mesma,
no contexto daquela
exposição específica, com
o objetivo de haver uma
interação com o público,
estando aberta para qualquer manifestação artística.
A grande bandeira branca,
em si, é extremamente
minimalista, gerando
ênfase para a frase
estampada, mas ressignificando-a, ao mesmo tempo,
a um contexto. A frase,
estampada em português,
não é atoa, considerando
que Tiravanija, tem obras
similares em seu acervo
em inglês e espanhol.

O significado da frase
pode, talvez, ser atribuída
ao atual momento sociopolítico brasileiro, e mundial,
em certo aspecto. Estamos
em uma era digital, onde a
maioria da população vive
e se comunica através de
meios imateriais (como
whatsapp, mídias sociais...).
Eventos recentes, provavelmente impulsionaram essa
obra, como as eleições de
2018, onde fake news teve
um grande papel sobre, e
grande parcela da população teve o falso sentimento de liberdade através
de informações que não
se confirmaram verdades.
Assim podendo-se criar
um paralelo de reflexão
entre liberdade e verdade.
Informação pode libertar?
Se sim, até que ponto?
Informação, informação
verdadeira, em meios de
convívios pode te prover
de uma independência em
relação aos indivíduos ali
presentes ou a situação
posta no local. A falta
de informação pode te
prover de um lugar mental

alienado, onde o indivíduo
fica preso a ideias ultrapassadas ou equivocadas das
quais não há fundamentos
para sustenta-las.
Creio que seja exatamente
sobre isso que Tiravanija
queria tratar/passar com
sua obra simplista e
minimalista. A liberdade
não pode ser simulada, a
liberdade não pode ocorrer
em uma realidade onde
não se há sua verdade.
A falsidade contida em
informação, talvez, seria
a simulação da qual o
artista se refere. Mentiras
podem ser simulações que
criam toda uma atmosfera
envolta daquela situação,
onde é praticamente um
efeito domino, no qual
coisas acontecem atrás
de coisas, e por conta
daquela primeira semente
não ser verdadeira, cria-se
uma atmosfera baseada
em uma situação onde
algo nunca se materializou
em seu princípio.
Nas releituras busquei
exatamente tentar
entender esse paralelo

e relação entre dois
conceitos distintos, mas
tão semelhantes.
Através do uso das
palavras contidas no
pensamento da obra, as
mesmas foram usadas de
diferentes jeitos (às vezes
presentes de um jeito literal
na obra, outras, apenas
com sua ideia contida).
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aluna

projeto

Sem título

Catarina Viégas Ohl de Souza
obra escolhida

Sem título
José Resende

“Uma obra composta
por aço e granito provavelmente seria pensada
como algo firme e pesado,
mas o que acontece na
obra de José Resende
é justamente o oposto.
A fina e longa, embora
curvada (provavelmente
para estabilidade),
chapa de aço, agora já
enferrujada, consegue se
manter equilibrada, mas
não transmite firmeza a
quem a observa. Sentimos
a impressão de que
as peças de granito
aparafusadas nas pontas
irão forçar a queda da
obra a qualquer momento.
São materiais que, neste
caso, nesta composição,
estão criando a impressão
de fragilidade, apenas
com a base da escultura
apoiada na grama.

mas ainda sendo a mesma
quando observada de
ambos os lados. Ao
imaginar um objeto
semelhante dos dois lados,
tendemos a imaginar algo
que se balanceie, mas José
Resende conseguiu criar
uma obra, feita apenas de
materiais pesados e resistentes, que traz um nervoso,
e que te faz pensar que
qualquer movimento ou
toque irá quebrá-la.
E este nervoso, além de
causada pelo medo de
arruinar a arte derrubando-a, é um sentimento
pesado, triste e que pode
ser associado ao escuro,
assim como pedra e ferro.

A escultura é um ótimo
exemplo de como a
escolha de material e o
lugar onde está disposta
a peça podem interferir
A obra está solta no parque, na imagem que a obra
quer passar, o contexto
sem nenhuma outra peça
é tão importante quanto
artística em seu redor, o
cores ou título. Resende
que talvez de ainda mais
trabalha muito com a
esta impressão. Ela tem
importância dos materiais,
uma forma similar à de um
tendo muitas vezes este
muro, como se separasse
dois ambientes distintos,
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intuito de transmitir algo
devido ao que foi utilizado,
muito mais do que com
elementos figurativos.
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A imagem

Cauê M da Cruz
obra escolhida

Largo da Concordia
Tuca Viera

A obra mostra uma vista
aérea de uma praça,
contendo varias tentas
juntas praticamente
todas azuis e algumas
amarelas, no meio dessas
tendas tem algumas
árvores espalhadas. A
imagem é cortada por
uma avenida com ônibus
e pedestres passando.
A partir do meu ponto de
vista essa obra se parece
com um mar representadas
pelas tendas, e as arvores
com as ilhas e uma ponte
passando por cima da
água. Podemos observar
um predomínio das
cores primárias, quase
toda obra é composta
por quadrados alguns
círculos e retângulos, ou
seja, ela apresenta várias
formas geométricas. Há
destaque no corte da
avenida que forma uma
diagonal na imagem.
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A obra se parece com uma
feira muito movimentada
em uma região de baixa
renda e sendo um lugar
popular. Mesmo sendo
uma foto, por ser de
longe e ter poucas cores
e formas ela se aproxima
de uma obra abstrata.
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Sem título

Diego Teixeira Setton
obra escolhida

Antes que eu me esqueça
Flávio Cerqueira

A obra de 1983 é feita com
espelho, madeira e pintura
eletrostática sobre bronze.
Ela mostra um garoto de
aproximadamente sete
anos se apoiando contra
um espelho como se
fosse beijá-lo. O garoto
completamente branco tem
um cabelo encaracolado,
curto, e se veste com uma
camiseta social, calças
jeans e um sapato social.
Ele tem os olhos fechados,
e a boca completamente
fechada em forma de bico
como se fosse dar um
beijo. A face da estátua
está completamente oculta,
invisível caso não estivesse
de frente a um espelho.
O garoto que quase beija
a si próprio transmite uma
sensação vazia, como se
ele não tivesse ninguém
e só a ele mesmo. Mas ao
mesmo tempo a obra transmite uma ideia da inocência
infantil, e o ato do beijo ser
uma coisa tão simples e
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vergonhosa para criança. O
ato de ele beijar a si próprio
enquanto completamente
branco demonstra uma
inocência enquanto a cor
transmite certa solidão
e um vazio no garoto,
ocultado pela simples
inocência da infância, em
um ato tão simples e fácil,
que não deveria significar
nada além de um beijo.
Existe certa simplicidade
na obra, o fato de ser só
um garoto olhando no
espelho, sem muito detalhe
a não ser sua cara e as
marcações de suas roupas,
a obra consegue dizer
bastante da simplicidade, e
do reflexo da simplicidade.
Em minhas releituras
eu tento recriar a face
do garoto de diversas
maneiras diferentes,
mudando um pouco
as cores ou o material
em cada uma, eu achei
que as cores e a ação
da pintura fosse a que

a mais representasse
então eu tento trabalhar
com isso, reproduzindo a
face de maneira simples
e diferente cada vez
tentando criar um padrão.
Eu tentei usar bastante da
simplicidade e complexidade do rosto mudando
um pouco. Mas acabei
abandonando o reflexo.
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Braço de ferro

Elisa Amaral
obra escolhida

O Mestiço
Cândido Portinari

O quadro “O Mestiço”, de
Cândido Portinari, é de
1934, e mostra um homem
trabalhador do campo,
ilustrando a realidade do
trabalho braçal por via
de músculos definidos,
unhas sujas e etc. A
obra de Cândido utiliza
a técnica de óleo sobre
tela, e tem 81 cm x 65 cm
como suas medidas. O
personagem aparece em
primeiro plano, com uma
iluminação o destacando
e iluminando parte de seu
corpo. Ele está de braços
cruzados e sem camisa,
e tem um olhar fixo para
frente, como se estivesse
te encarando. Tem a pele
morena, lábios grossos e
olhos levemente puxados.
No fundo do quadro,
podemos ver uma
lavoura e uma casa, e é
possível ver a linha do
horizonte de forma clara.
No entanto, o homem
continua sendo o que se
é visto em primeiro plano.
O pintor valoriza, através
de sua obra, o trabalho
operário braçal colonial, e
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a partir dessa percepção,
dei início ao meu processo
de releitura. Com isso,
notei também que o pintor
trabalha com sombreados
enaltecendo a parte direita
do corpo do homem, valorizando também o caminho
atrás dele. E, assim, pude
começar a elaborar
releituras engrandecendo
sombreados e utilizando
técnicas fixas parecidas
para os meus trabalhos.
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A conversa

Gabriel Juvencio Frizzarini
obra escolhida

Três mulheres com
guarda-chuvas
Cícero Días

As mulheres estão em
O quadro escolhido
cima de um terreno
chama-se “Três mulheres
terroso, ao lado delas
com guarda-chuva”, ele
há uma vegetação de
representa mulheres no
centro da pintura, um barco tamanho médio. O barco
à direita junto a uma cidade, a vela passa a direita das
mulheres com as mesmas
a esquerda uma ilha com
cores dos vestidos das
palmeiras e ao lado das
mulheres, exceto a vela
mulheres, uma vegetação.
que é da cor branca. Atrás
A representação da pintura
do barco há uma cidade
foi feita por Cícero Dias
bem colorida que fica
em 1930, sendo essa
perto do mar e possui
um quadro óleo sobre
árvores ao seu redor.
tela. A obra foi feita
O quadro utiliza várias
por Cícero Dias, Cícero
cores que esboçam uma
nasceu em Pernambuco
época do ano meio nublada,
em 1907, em 1927 realizou,
o céu usa cores com tons
no Rio de Janeiro, sua
mais escuros para repreprimeira exposição
sentar uma chuva que pode
individual, onde acabou
por abandonar a Escola de estar para vir. Além disso,
uma cor bem presente é
Belas Artes e se dedicou
o verde, que na pintura
exclusivamente à pintura.
é representado por uma
O quadro representa
vegetação bem presente.
figuras que estão olhando
A pincelada utilizada pelo
uma paisagem de um mar
pintor é muito sensível, pois
em um dia nublado, elas
é perceptível nos traços da
possuem guarda-chuvas
pintura, como por exemplo,
e estão usando vestidos
longos nas cores: vermelho, nos detalhes das roupas
das mulheres, são utiliazul escuro e azul claro.
zados traços finos e que
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foram feitos com delicadeza, lembrando bastante
a pintura japonesa.
Uma questão misteriosa
que aparece no quadro
é que as mulheres não
mostram o rosto, e a cor
escura dos guarda-chuvas
dá um tom sombrio a
pintura. Elas parecem
estar discutindo um plano,
ou apenas fazendo uma
fofoca, até que elas foram
para um lugar distanciado
da cidade, pois não querem
que alguém as veja ou
escute sua conversa,
tanto que a cidade está
do outro lado da pintura.
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Gabriel Schein Ionescu
obra escolhida

Fuga da sacra família para
o Egito
Almeida Junior

O quadro contém um céu
bem azulado, um tom de
cor de fim de tarde. Uma
nuvem com o formato de
anjo domina a parte de
cima, que parece estar
vigiando as pessoas que
estão mais em baixo na
pintura. Logo após do
céu há um campo com
o horizonte meio laranja,
aparentando o fim do dia,
porem o que mais chama
atenção no quadro é Jesus
sendo carregado por
uma mulher, com um véu
branco sobre um burro, e
um homem desmontado,
carregando suas coisas.

o local em si que cria o
clima. O burro que está
carregando Jesus se
encontra bebendo água e
vendo seus reflexos, isso
pode mostrar a imensidão
de onde estão. A solidão e
o isolamento dele mesmo e
do local são representados,
e mostra que saíram de
um lugar longe e estão
andando a tanto tempo.

Em um trabalho juntei os
elementos contidos na
minha primeira releitura
finalizada, que tentei
fazer algo parecido com o
quadro. Já em outro, resolvi
misturar os elementos,
através de colagens. As
O quadro tem pinceladas
colagens formam uma
leves, porém ao ponto
representação muito boa,
de conseguirmos ver a
pois consigo através de
expressão na cara das
pessoas. O autor consegue livros sem ilustrações,
anúncios de materiais para
retratar muito bem o
venda e coisas sem nexo
clima que está, e a tela
com a pintura, fazer uma
é equilibrada entre os
detalhes. Podemos reparar releitura que desmonta o
quadro e faz com que ele
também leves traços de
cores brancas nas pessoas. fique diferente, porém com
os mesmos elementos
O ambiente nu é muito
que contém o original.
bem retratado, pois o que
ocupa a maioria da tela
são os personagens, mas
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Sem título
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Sem título

Giovanna Dotto Rodrigues Lui
obra escolhida

Mulheres radicais
Wanda Pimentel

Mulheres radicais: arte
latino-americana, 19601985 é uma exposição que
ocorreu na pinacoteca, que
reuniu cerca de 120 artistas
latinas e chicanas (estadunidenses de origem
latina) de 15 países.
O intuito da exposição é
ampliar o conhecimento
que se tem sobre artistas
mulheres latino-americanas
que, mesmo entre especialistas, é ainda bastante
limitado. O contato do
público com essas obras
interrompe certo silêncio
no que diz respeito à arte
produzida por mulheres.
No passado recente, as
dificuldades de artistas
mulheres em se manterem
ativas (quando seu trabalho
não despertava interesse
de críticos). Somadas
às dificuldades já
inerentes da trajetória
artística, levaram muitas
a interromperem suas
carreiras ainda no início.
Ao entrar no período de
1960 a 1985, em que quase
todos os países na América
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Latina viviam sob governos
ditatoriais ou regimes
políticos extremamente
autoritários, Mulheres
radicais coloca um olhar
na produção intensa de
artistas, que criavam
apesar de forte repressão
no campo intelectual,
político e afetivo.
Assim, o tema do “corpo
político” é a linha condutora da exposição. Ele é
conduzido ao redor de
nove subtemas em que a
representação do corpo
feminino e seu desenvolvimento simbólico passam
pela relação com as narrativas históricas, a violência
física, a maternidade, o
erotismo e a natureza. Esse
corpo se torna político
simplesmente por se fazer
presente, por representar
o desejo feminino ou
ainda por ser a prova de
uma violência de gênero
que é muito frequente,
porém silenciada.
Por outro lado, a multiplicidade dos recursos
expositivos, com diferentes
molduras e pedestais,

acaba por manter certo
espaço privado de cada
obra na exposição e a aproxima de um espaço doméstico, íntimo, humanizado.

a direita agora na parte
superior do quadro, observa-se pernas que aparenta
ser de uma figura feminina,
que foi pintada com uma
cor bem clarinha, aparentando um amarelo. Mais ao
extremo superior, não pude
identificar o objeto em si,
porém trago uma hipótese
de que seja a porta de
um armário pelo seguinte
motivo, ao redor da imagem
ao bater o olho e deduzi
que seja o quarto de uma
menina, e que a pintora
deu a ênfase ao armário.

Falando um pouco mais
sobre a composição de
uma das obras dessa
exposição, a pintura é
organizada verticalmente
onde para mim o foco
principal são as partes de
cima de peças de roupas,
por conta do intenso
volume e peso que traz
com as cores fortes e
tensas, por conta do preto
A representação cortada
que é uma das caracterísdo corpo e da casa é
ticas da cor. Essas peças
feita de maneira sintética,
de roupas estão ocupando
esquemática e seguindo
toda a parte inferior do
quadro, dando a impressão linhas precisas (retas
ou curvas), é importante
de que o objeto cilíndrico
relembrar que o quadro
que aparenta estar sendo
não possui variações,
usadas como apoio para
como por exemplo, clarosas roupas penduradas por
cabides, está decrescendo, -escuros ou dégradés.
Uma cuidadosa técnica
ou seja, não formando
de aplicação de tinta
uma linha totalmente
(não há traços gestuais
reta e centralizada.
ou de pinceladas de tinta
À esquerda uma parede
aparentes na tela) e uma
sólida, com uma tonalidade
paleta de cores limitada.
de um vermelho alaranjado
forte, continuando para
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Greta Staniczek Andrade
obra escolhida

Figuras Em Azul
Ismael Nery

A obra Figuras em azul está
localizado na Pinacoteca,
mas pertence ao acervo
da coleção Fundação
José e Paulo Nemirovsky.
O que mais me chamou
atenção,foi que a pintura
pode ter diversas
interpretações. Ela é
um pouco misteriosa, o
espectador não consegue
decifrar exatamente o que
a pessoa na imagem está
sentindo ou pensando.
A pintura tem somente um
personagem no centro do
quadro. Esse personagem
parece estar olhando no
espelho, esse espelho só é
possível de ser identificado
por causa do jogo de
sombras existentes na
obra, que é essencial para
dar efeito certo à imagem.
Ela transmite um ar um
pouco misterioso, talvez
pelo fato de o “personagem
principal” estar sem
nenhuma expressão
facial. A pessoa localizada
no centro parece ser
alguém solitário, frio e

38

incompreensível. Já o
efeito que o reflexo no
espelho dá é que ele é
incompreensível e que
ele está tentando se
achar e se entender se
olhando no espelho.

Sem título
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O que é arte?

Helena Bellio
obra escolhida

A Apropriação
Hélio Oiticica

A obra de Hélio Oiticica
é uma grande mesa de
bilhar no meio de uma sala,
a composição das cores;
vermelho e verde trazem
uma atração ao público.
O vermelho localizado na
parede principal e o verde
na grande mesa de bilhar.
Oiticica trabalha com
a ideia de expandir os
olhares sobre o que é
arte, a obra ‘A apropriação’
portanto, se dá a partir da
interpretação e exercício
do público, ele usa o efeito
que os jogos provocam nas
pessoas, pois a obra pode
ter diferentes significados
para diferentes pessoas;
“Todos, inclusive eu,
descobrem o jogo: ou seja,
o elemento “prazer” do
jogo. Isto sim é importante:
a obra é prazer, e como tal
só pode ser livre (joga-se
quando se quer ou se
sabem as regras do jogo
etc). A participação não
é “vida real”, como se
pode pensar, mas uma
participação livre no prazer
que é aqui realizada pela
proposta de um jogo, talvez
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o mais interessante e
clássico que exista (dos de
“salão”).” (Oiticica, H. 1969)
A obra se dá como um
contraponto à instalação
‘Bomba de mel no local
de trabalho’ de Joseph
Beuys, ele dizia que a
maior obra de arte que
já havia feito foi ter sido
professor (enquanto
lecionava na Academia de
Arte de Düsseldorf - aproximadamente em 1965).
Beuys contribuiu para a
produção artística contemporânea, influenciando a
participação do público e
questionamentos sobre o
que é a arte e seus limites.
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A deriva

Helena Tavares Bosco Montanar Franco
obra escolhida

Moema
Rodolfo Bernadelli

A obra Moema é uma
estatua em bronze, com
dimensões de 25 x 218
cm, foi feita por Rodolfo
Bernardelli (1852-1931)
que nasceu no México,
porém se formou e lançou
suas obras no Brasil.
A estatua é de uma mulher,
uma índia, Moema, um
personagem do poema
Caramuru de José de
Santa Rita Durão.
O poema fala sobre o
descobrimento da Bahia
através de um personagem
português Diego, ele
chaga no litoral nordestino
brasileiro como sobrevivente de um naufrágio
e passa a viver entre os
índios. A parte do poema
retratada na obra de
Bernadelli é quando Diego
retorna a Europa e a índia
Moema a mais bela, entra
no mar para ir atrás dele,
por quem estava apaixonada, e se afoga no mar.
Os aspectos, na
própria escultura que a
representam como índia
são os seguintes; o colar
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no pescoço, as folhas
amarradas na cintura e
sua nudez. A índia está
morta, deitada de bruços,
de olhos fechados e
corpo estirado sobre uma
superfície que cobre partes
do seu corpo e parece a
engole, isso é perceptível
no relevo do corpo sobre
o eixo horizontal no qual
a obra se organiza.

Essa diferença entre
o corpo de Moema e a
superfície em que deita
ajuda a destacá-la e a
diferenciá-la na confusão
da água. Para criar essa
ideia de movimento, leveza
e fluidez em um material
tão duro quanto o bronze
ele usa o recurso da
crespidão das ondas e de
efeitos de luz no metal.

O corpo da mulher é
esculpido de um jeito liso
e continuo, quanto a base
em que deita é ondeado,
confuso, disforme, com
diferentes tipos de relevo
e uma textura e dinâmica
completamente diferente
do corpo da mulher, o
que da a impressão que
está se mexendo como
ondas do mar. Há também
diferentes níveis onde os
mais baixos possuem uma
terceira dinâmica; plana
mas ainda disforme e que
não transmite a sensação
de movimento, o que
leva à ideia de ser a areia
onde as ondas quebram.

Bernadelli se preocupa
também em representar
realisticamente o corpo
feminino e o cansaço sobre
ele que levou a morte,
podemos perceber isso
no rosto sem expressão
alguma, na cabeça que
não se eleva, nos braços
estendidos ao longo do
corpo e no quadril mais
elevado, mas apesar desse
cansaço sobre seu corpo
morto o artista ainda representa sua sensualidade.
Nas minhas releituras
procurei desde o inicio
retratar de algum modo
essas diferentes texturas
e dinâmicas que a obra
apresenta o que levou a
trabalhar com a colagem

e construir espécies de
mosaicos. A sobreposição
das imagens e o jeito
foram construídas,
permite criar uma ideia de
diferentes texturas e em
um plano bidimensional
e remete as ondas
caóticas da escultura.
Exploro na minha
releitura também o poema
Caramuru que está por trás
da escultura, através de
analogias a realidade atual
em que vivemos e representando outros elementos
da historia do poema,
além dos que a obra de
Bernadelli retrata, dando
a eles novos significados
e novas representações
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As mil facetas da mulher

Joana Buades Leite de Barros
obra escolhida

Menina com Máscara
Zaco Paraná

Na escultura de Zaco
Paraná “menina com
máscara”, à primeira vista,
vemos uma escultura de
tom amarronzado, que
retrata uma menina, ou,
podemos dizer mulher.
Ela está segurando duas
máscaras em sua mão,
abaixada, e outra em
sua outra mão, com o
braço dobrado e com a
máscara paralela ao seu
rosto, que este, está com
uma expressão no mínimo
intrigante. Podemos interpretar como uma visão de
que sua face está fingindo
emoções que não possui.
Ou, está feliz, de modo
caricato, pelo fato de ter
retirado de sua face, uma
faceta que não é mais sua.
Em uma das outras formas
de interpretação, podemos
pensar que a escultura
retrata uma mulher manipuladora, que está sempre
alternando sua própria
máscara para esconder
sua personalidade
putrefata. Mas, também
podemos achar que ela é
uma mulher cansada desta
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vida, que se esconde em
máscaras para fugir desta
vida em sociedade em
que somos submetidos.
As inúmeras interpretações
possíveis, sempre levam
a uma clara conclusão:
infelicidade. A mulher se
sente insegura com sua
própria imagem, o que
retrata claramente uma
imagem feminina do início
do século XX, quando a
escultura foi executada, em
1913. Uma época de transição do papel feminino na
sociedade, de uma mulher
que não trabalha, não tem
direito ao voto, vai lentamente alcançando estas
conquistas. A obra, idealizada e concluída por um
homem, pode representar
esta relutância em relação
à emancipação feminina,
ainda com uma imagem
de uma mulher tóxica, que
finge ser algo que não é.
Em suma, a obra abre
palco para inúmeras
interpretações, algumas
mais otimistas com as
intenções da obra, outras
mais pessimistas. Mas, a

interpretação mais clara,
seria a da infelicidade
de um modo geral. Os
tons amarronzados da
escultura ressaltam sua
melancolia, o cunho da
obra também pode ser
considerado melancólico,
e seu contexto histórico
abre espaço para uma
mesma interpretação.
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As Relações

João Victor Lafalce Coelho
obra escolhida

Retrato de Olívia Guedes
Penteado 1991
Henri Gervex

Essa obra está representando uma mulher sentada
em uma cadeira, numa sala
com uma mesa e objetos
em cima da mesa. A obra
é uma pintura, com óleo
sobre tela e uma moldura
dourada, muito significativa
para o contexto. É um
material que não tem valor
de uso, porém tem grande
valor representativo de
troca, possui uma cor
dourada, que representa
o ouro, que é visto como
uma forma de demonstrar
riqueza e status por ser
um material muito raro. O
ambiente representado
no local é uma sala com a
parede pintada de verde
fosco e tem alguns detalhes na parede (metade
do quadro para baixo) da
cor branca, como um pilar
que está atrás da mulher,
quadrados em sequências
atrás da mulher e de uma
mesa. Na mesa tem alguns
objetos de costura e um
tecido verde enrolado
(como uma bola de meia)
com uma agulha, um vaso
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de flores branco, com
flores rosas e amarelas
e um pote prateado.
A mulher que aparenta ter
bastante poder e riqueza,
pelas suas vestimentas
que são: um vestido da
cor magenta, com um
botão dourado na região
central do tórax; o final
das mangas possui uma
espécie de pelo preto que
provavelmente seja de
algum animal. Também
tem dois anéis na mão
esquerda (um pouco
brilhantes), brincos
dourados e 1 colar de
pérola dourada. A mulher
apoiada na cadeira com
as pernas cruzadas e sua
mão direita encostada
em sua coxa, e sua mão
esquerda segurando em
seu colar. A mulher é
branca, um rosto com uma
expressão contemplativa,
seus olhos brilhantes em
um ponto fixo. Seu nariz
fino e outros traços finos
do rosto contrastam com
grossas sobrancelhas,

uma boca pequena e bem
avermelhada. Seu cabelo é
preto meio lizo e um curto.
Seu olhar está em um
ponto fixo e com brilhos em
seus olhos escuros, parece
estar admirando alguma
coisa, ou alguém e me faz
pensar que o tempo passa
e ela continua parada,
admirando algo, imóvel
enquanto o tempo passa.
Minhas releituras tiverem
em base esse olhar fixo da
mulher, que parece admirar
certo alguém ou algo.
Então eu faço algumas
obras, nas quais tem em
base uma mulher olhando
para alguma outra pessoa.
Essa mulher conforme a
obra, é outra pessoa com
aparências diferentes das
outras, e a pessoa na qual
é vista sendo admirada
por essa mulher, também
é diferente conforme a
obra para demonstrar o
mundo humano, que é
um planeta onde habitam
diferentes pessoas, com
características e gostos
diferentes. Procuro em

cada obra diferenciar o
seu estilo, composição,
ou seja, procuro usar
diversos tipos diferentes
materiais em cada obra,
por exemplo, o uso do giz
pastel, do lápis, do pincel...
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aluna

projeto

Sem título

Julia Kawamura Gonçalves Marker
obra escolhida

Escrava Romana
Oscar Pereira da Silva

O artista Oscar Pereira da
Silva é autor de pinturas
históricas, retratos, temas
religiosos, natureza
morta, cenas de gênero,
paisagens e também é um
grande copista, não se
interessou pelo realismo
nem pelo impressionismo,
mas ele possuía muita
qualidade técnica nessas
pinturas de linha tradicional,
com detalhes minuciosos
e perfeitos. Quando realiza
seu aprimoramento artístico em Paris, ele o faz em
ateliês de pintores conservadores e não se deixa
levar pela pintura moderna
que está se desenvolvendo
durante seus anos de
vida, ele se mantém
apegado às tradições
acadêmicas, que parecem
“atrasadas” para o seu
tempo e as mudanças que
aconteciam, enquanto os
pintores da sua época
já não se interessavam
mais pelos assuntos
bíblicos e históricos.
Durante o início da
República no Brasil,
circulavam muitas pinturas
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“escrava”, ela usa poucas
com as características
roupas, mas o tecido que
semelhantes às das
pinturas de Pereira da Silva, envolve apenas a parte
debaixo do seu corpo,
nesse sentido ocorreu
com exceção de uma
um ápice na carreira dele,
vindo muita produtividade e das pernas. A figura tem
aceitação e posteriormente características romanas,
as cores e os detalhes
virou um alvo de críticas.
bordados, ela também usa
Durante esse ápice suas
adornos como pulseiras,
encomendas principais
eram feitas por instituições brincos e cinto que indicam
a parte “romana”, mas seu
ligadas ao governo.
rosto não tem caracteA obra Escrava romana
rísticas romanas, ela tem
do pintor retrata em um
feições semelhantes à de
“plano principal” uma mulher mulheres da época em
seminua, tem uma relação
que a pintura foi feita.
muito forte com o nome,
As obras do artista
ela está ao lado de uma
que estão no acervo
jarra, em uma inclinação
da Pinacoteca gira em
parecida coma dela, isso
torno de obras pintadas
faz uma relação do objeto
com ela, como se ela fosse retratando o cotidiano,
Escrava romana também
um. Ela encostada a uma
mostra uma parte do
parede de madeira em
cotidiano,
atualmente
uma posição que não tem
não vemos cenas do jeito
a menor preocupação de
esconder seu corpo, indica que foram retratadas na
obra, mas conseguimos
que ela quer se mostrar
fazer paralelos com o que
para as pessoas. Em seu
observamos.
Se fizermos
pescoço tem uma placa
um paralelo entre a obra
pendurada em que se lê
e o contexto atual da
“virgem” e o número XXI,
prostituição, na pintura ela
se assemelhando a uma
não tenta esconder seu
placa de venda, daí a parte

próprio corpo, pois é o
que ela está vendendo, na
realidade é o que estão
vendendo por ela. Esse
movimento de venda,
do corpo, uma imagem,
impressões, não se aplica
apenas a prostituição, mas
também e principalmente
em mídias, principalmente
fotos, por exemplo, que a
pessoa passa impressões
nem sempre são condizentes com a realidade.
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aluna

projeto

Julia Moreno dos Santos
obra escolhida

A Moura
Dario Villares Barbosa

Atrás de um branco lençol,
se esconde a Moura. Não
conseguimos ver muito
seu rosto, pois o lençol
o cobre. Ela é anônima.
Conseguimos ver apenas
suas sobrancelhas finas,
seus olhos assustados
e uma pequena parte de
seu nariz. A Moura é uma
mulher não muito jovem,
porém não muito velha, sua
pele branca contrasta com
o lençol que é ainda mais
branco. A parede atrás dela
é azul, também uma cor
que contrasta e conversa
indiretamente com o
lençol branco que envolve
a personagem. Seus
olhos marrons olham
fixamente para algo
além da tela, eles são
insistentes e firmes, talvez
esteja nos encarando.
A Moura parece solitária,
porém confortável com
isso, ela não está em um
ambiente estranho, para
ela é quase natural. Não se
preocupa com sua imagem.
Não irão reconhecê-la,
pois está anônima.
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Alguém anônimo pode ser
dito como alguém que não
tem o nome. Seria Moura
um nome? De acordo
com um dicionário de
nomes próprios Moura é
um sobrenome de origem
toponímica portuguesa,
ou seja, surgiu a partir de
uma referência geográfica,
como uma cidade ou localidade. Está moça é anônima
tanto quanto ao seu rosto
e seu nome, não sabemos
quem é ela. Portanto trago
nessas releituras vários
tipos de representações
de pessoas anônimas,
relacionando com
manifestantes que não
mostram seu rosto tanto
a censura de não mostrar
a identidade de um menor
em um jornal por exemplo.

Sem título
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aluna

Lara Toffoli Ramalho
obra escolhida

A menina em verde
Luiz Braga
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projeto

Sem título
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aluna

projeto

Agregação

Laura Luz
obra escolhida

Mineko Kaminagai
Tadashi Kaminagai

, sutileza e sensualidade
‘A textura que a obra traz
representada de forma
com ela é de grande
inocente mais ao mesmo
personalidade, sendo ela
tempo incrivelmente forte
nada sútil , mas em contrapartida nos remetendo a
O quadro parece estar
algo seduzente e pacífico, a
dividido ao meio, em duas
mulher que se encontra no
paletas de cores distintas,
centro da obra é Tadashi
no lado direito, Mineko tem
Kaminagai, esposa de
a preferência de cores
Mineko kaminagai, Tadashi
mais terrosas e avermeé representada na obra
lhados, deixando ambiente
com tamanha incerteza,
relativamente mais pesado
pouco vemos seu rosto
em comparação com o
e muito menos seu
outro lado, que é um lado
corpo,esse se encontra
com cores mais azuladas
coberto por o que parece
e rosas puxadas para um
ser um kimono , suas
fundo meio esbranquiçado,
véstias parecem largas nas
lembrando que a figura
extremidades pelo corte
de Tadashi Kaminagai
da roupa ou o kimono só
se encontra na junção
está realmente um número
de ambos os ambientes
acima da numeração
de cargas opostas, essa
certa. A figura feminina se
figura, por estar onde
ajeita no enquadramento
está, faz sem esforço
de maneira harmoniosa
uma certa mescla de
e simétrica , trazendo
ambientes, fazendo
mais ainda o aspecto de
ambos se encontrarem
uma sutileza ao quadro ,
dentro dessa imagem
essa se contradiz quando
feminina, sútil e ao mesmo
nos deparamos com
tempo densa. Pinceladas
as mais variadas cores,
dispersas chamam a
estampas e texturas que
atenção ao estranhamente
vemos no kimono de
se conectarem com as
Tadashi , algo impactante
atmosferas , do lado
, uma mistura de mistério
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denso e escuro pinceladas
grossas e alinhadas de
tal forma desalinhada
e inquietante, na parte
leve e clara do quadro a
questão da iluminação já
fica mais em evidência
criando a fluidez necessária para se encaixar
com o resto da obra.
Devemos levar em conta
que Tadashi retratava
sua mulher na obra,
destacando provavelmente
aspectos na qual se
encantava nela , valorizando sua capacidade de
ser um ser mutável , um ser
adaptável , um ser capaz de
tornar qualquer lugar seu
ambiente , um movimento
com tanta força que muitos
dizem ter dificuldade , ela
realiza com facilidade
de forma delicada.
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aluna

projeto

A carta

Letícia Estrá Oliveira
obra escolhida

Longe do lar
Benedito Calixto

Esta obra é de 1884, criada
por Benedito Calixto, que
foi considerado um dos
pintores mais importantes
brasileiros do inicio do
século XIX. Em Longe do
lar, onde há um homem
peculiar retratado no
centro da pintura, que é
possível relacionar este
personagem com o próprio
pintor, Benedito Calixto,
pois quando esta obra é
criada, é no mesmo ano
em que ele retorna de sua
viagem a Paris, na qual foi
em 1883. Possivelmente
sentia saudades, e lia as
cartas de sua família e
junto, via uma foto hipoteticamente de sua família.
É um quadro em tonalidades mais escuras. No
fundo se obtêm uma
espécie de cortina em um
tom bem escuro, próximo
ao preto. O próprio homem
usa roupas escuras. Ele
está centralizado no
quadro, sentado em uma
cadeira de madeira escura,
com almofadas no assento
e no braço das cadeiras
para o cotovelo, na qual
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está apoiado. A almofada é
feita por dois tons de verde.
Logo em baixo da cadeira
há um tapete, na qual
está desalinhado, dando a
impressão que foi causada
pela cadeira, pois na frente
da cadeira tem uma mesa,
porém seu corpo está
afastado da mesa, dando
impressão que arrastou
para trás e assim cruzou
as suas pernas para ler a
carta. Nesta mesa possui
uma toalha, e tem alguns
objetos apoiados no canto
da mesa. No superior da
mesa, tem um espelho
com moldura de madeira.
Atrás da cadeira que
está no ponto médio, há
um cavalete com uma
pintura, que passa a
ideia que ele mesmo está
pintando, pois no chão, em
cima do tapete atrás da
cadeira, tem uma caixa de
madeira com um godê.
Reparando no chão, é
viável notar dois aspectos
importantes para esta
obra. O primeiro é uma
pasta preta com papeis
dentro, este objeto está

no fundo da pintura, perto
da caixa e do cavalete, faz
pensar que, esta pasta,
é o meio de estudo de
pinturas de Benedito, pois
em sua viagem em que
foi para aprimorar seus
conhecimentos. O outro
fator, para afirmar que está
lendo uma carta, é explicito
ver o envelope da carta,
com o selo, referente ao
destinatário e o remetente,
tudo isso está de uma
forma ilegível, mas muito
bem compreensível.
Em primeiro plano de
tudo, no canto inferior
direito, existe uma mala,
nos dizendo de forma
indireta que aquele
não é seu lar, que está
longe, está viajando.
Agora focando no único
e principal personagem
do quadro, ele tem uma
expressão desanimada
lendo sua carta e olhando
uma pequena foto que
tem junto a carta, nos
remetendo a expressão
de saudade. Tanto a
expressão quanto sua
postura seria possível notar

este vazio que tem. Sua
postura está largada, está
apoiando seu rosto em
sua mão, onde seu braço
está apoiado a cadeira.
O ambiente de uma
maneira geral, não parece
ser seu quarto, nos faz
lembrar algo temporário
e estrangeiro, tanto por
conta dos objetos e quanto
pelas cores utilizadas
pelo próprio pintor,
cores mais sombrias.

57

aluno

projeto

Linus Leonan Kiche Madera
obra escolhida

Oração
Karoly Pichler

Este trabalho tem como
objetivo realizar uma
análise da obra chama de
Oração, feita pelo artista
Karoly Pichler produzida
em 1970, a obra está em
exposição ao ar livre no
Parque da Luz ao lado da
Pinacoteca de São Paulo.
O objeto possui múltiplos
ângulos acentuados com
coloração preta, com um
cilindro central que se
conecta com os pilares
de ângulos agudos, este
cilindro é composto de
curvas suaves e é colorido
com um cinza claro,
causando um contraste em
relação ao resto da obra,
a mesma está exposta ao
ar livre, sua composição é
feita com cores metálicas,
isso cria um forte contraste
visual com o ambiente
na qual está colocada,
que consiste em um
ambiente natural, rodeado
de grama e diversas
espécies de árvores.
Obras ao redor desta
seguem um padrão de
serem feitas de metal
(alumínio e/ou cobre) e de
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possuírem formas geométricas acentuadas em sua
construção, portanto a
obra se encaixa em meio
a suas obras vizinhas.
A obra como um todo
transmite uma sensação de
acolhimento, de proteção
junto de uma sensação
intimidadora, devido a
seus lados afiados, que
lembram objetos cortantes,
deixando o observador
em um leve estado de
alerta, porém, a forma
da obra , assim como o
nome “Oração” propõe,
se assemelha a forma
observada em mãos em
pose de oração, é daí
que vem a sensação de
acolhimento, de proteção,
o cilindro acinzentado está
protegido pelos pilares
escuros, reforçando a
sensação de proteção que
é transmitida pela obra.

Oração, releitura
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aluna

projeto

Madalena Falcão de Andrade
obra escolhida

Sem título
Nino Cais

A obra foi feita pelo Nino
Cais em 2010, não tem
título e é uma fotografia
digital. Em um fundo nu no
centro, há uma menina com
traços finos em relação a
parte de seu corpo que
está aparecendo somente
seu tronco e suas mãos,
com sua pele clara em
destaque por conta das
cores escuras no ambiente
e sobre ela. Sua face e
seu peito estão cobertos,
escondendo sua identidade,
parece estar apreensiva,
pois está se abraçando.
Não é possível saber sua
expressão, mas sim o que
quer transmitir. Quando se
abraça, está abraçando
sua identidade oculta afim
de mostrar que tem coisas
a esconder, mas também
para mostrar de uma outra
forma de observação.
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Suas emoções parecem
ser fortes em relação
a sua imagem, parece
estar mostrando a sua
insegurança que tem
do seu jeito de ser, mas
escondendo também,
querendo ser vista de uma
outra forma sem o julgamento do primeiro olhar.

Sem título
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aluna

projeto

Sem título

Marcella Débora Cintra Moreira
obra escolhida

Ventania
Antônio Parreira

Com uma fina linha preta
entre a moldura e a pintura
que orna com as cores
encontradas no quadro,
chega-se a um tom neutro
e com a mesma finalidade
para tudo. Neste contexto,
as cores dominantes
do quadro feito a óleo,
não tão preciso, mas
completamente real, puxam
para um tom entre cinza,
marrom e principalmente
palha, dando um aspecto
mais ainda de secura.
A parte de cima até metade
do quadro é somente céu,
um céu que se movimenta
para uma só direção para
o lado esquerdo do quadro.
Ele é azul acinzentado
com um aspecto chuvoso
e forte, violento e
pesado. Em meio ao céu
encontramos árvores a
esquerda que se curvam e
entortam com a força do
vento que as empurra cada
vez mais fortes; árvores
que resistem pela força
de sua raiz por já estarem
preparadas e planejadas
para isso, mas que causam
pânico e agonia para
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quem vê. Vemos também
por trás das árvores e
mais para a esquerda
ainda, casas brancas e
grandes que parecem
vazias. No entanto, as
árvores parecem estar ali
somente para dar forma
e movimento as nuvens
que se avolumam.
A outra metade do quadro
de resume é um terreno
que racha, quebrando
como se fosse desmoronar.
Ele é todo desigual e perigoso, parece já morto. No
canto esquerdo em baixo,
recolhida no chão e perto
da gente encontramos uma
figura humana, uma pessoa
que se recolhe guardando
seu resto de calor e
tentando se proteger de
toda aquela paisagem em
geral. Em meio a tudo que
ocorre e por mais que
ela seja pequena e não
esteja centralizada, ela é a
figura que chama atenção
ao olhar para o quadro, a
figura principal. Vestindo
um uma blusa branca pra
dentro de uma longa saia
marrom com um chapéu

pareça tão longe compacolorido, a mulher não
rado ao “fim” que está
aparenta ser nem muito
perto de quem vê o quadro.
rica nem muito pobre,
parece rural, fazendeira
A obra de Antônio Parreiras
que viveu sua vida inteira
me remeteu a dois
naquele ambiente aparenaspectos distintos. Primeiro,
temente seco. Suas mãos
o céu e terreno levemente
e rosto, que são a única
parecem se movimentar
parte do corpo nu aparente,
para cima e para baixo,
são meio avermelhados,
como ondas, o que faz
sanguíneos. E não só por
referência a outras pinturas
isso, mas também por ser
com a mesmo proposta
a única figura humana,
onde os movimentos são
que vemos no quadro
ondulados e parecem se
que possui uma natureza
enrolar, tal como a obra
completamente morta;
(também) A Ventania
por estar tão recolhida e
de Anita Malfatti do ano
perto de nós, parece que
de 1917, tal como Starry
conseguimos ouvir sua
Night, de Vincent Van
respiração; por parecer
Gogh, obras que possuem
estar indo a algum lugar,
o mesmo movimento.
tem para onde voltar que
Segundo, esta caracterísela parece tão unicamente
tica inicial tão marcante e
viva, quente. Tudo no
visível no meio da página à
quadro parece ter uma
direita,
em minhas releimesma origem, da metade
turas usei principalmente
na parte direita do quadro,
o giz pastel, por ser como
dando uma direção, um
um lápis mais grosso, com
caminho para o terreno,
o qual consegui riscar bem
até a mulher no caso, e
a página, deixar nítido
um movimento para o céu,
esses traços que dão
onde as nuvens parecem
início sempre o mesmo
crescer mais e mais. Esse
ponto e dando também um
aspecto também contribui
movimento mais continuo
para q o início do chão

onde a linha é longa para
mostrar os caminhos
feitos por cada parte.
É clássico de Antônio
Perreira expressar em suas
pinturas não só o que via
mais o que sentia ao pintar,
a brisa, o calor... E isso é
muito presente na obra, é
como se sentíssemos o
frio do vento que arrasta
tudo. A obra tem muito a
ver com seu nome nesse
sentido: parece um sopro.
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aluna

projeto

Conjunto de Bandeiras

Maria Laura de Medeiros Varzea
obra escolhida

Fachada Embandeirada
Alfredo Volpi

O quadro escolhido
foi o quadro “Fachada
embandeirada”, de
Alfredo Volpi, e o quadro
foi pintado em 1954.
Alfredo Volpi foi um dos
artistas mais importantes
para a segunda geração
do modernismo, e sua
marca registrada eram as
bandeirinhas e os casaríos
(faixada de casas). Ao
longo de sua carreira,
Alfredo experimentou e
transitou por diversos
estilos de pintura, como o
óleo sobre madeira e pintor
decorador de residências
paulistanas. Em 1950,
começou a utilizar a
técnica do abstracionismo
geométrico, onde começou
a se apropriar das
bandeiras, por exemplo.
A pintura retrata a faixada
de uma rua, com quatro
casas que estão de frente
ao admirador da obra. No
quadro podemos notar que
a paleta de cores é voltada
para o rosa, verde e laranja,
com um detalhe em branco
e outro em azul. Todas
essas cores retratadas

64

são cores pastéis, ou seja;
não são cores vibrantes.
Talvez a escolha de cores
seja proposital, pois assim
o pintor consegue passar
a impressão de que a
rua é um lugar tranquilo,
passivo. A escolha de
cores diz muito sobre a
mensagem que o quadro
quer passar, tornando-o mais expressivo.
Na fachada das casas,
há uma faixa com várias
bandeiras em frente as
casas. Isso acaba trazendo
(mesmo sendo um lugar
tranquilo),um resquício de
que ali alguma coisa grandiosa acontece, como uma
festa junina, por exemplo.
Portanto isso acaba
mostrando para nós que ali
também pode ser um lugar
agitado dependendo da
situação. Outro detalhe que
dá ideia de movimento é
que na quinta janela inferior
da esquerda para a direita
podemos notar que o pintor
errou, pois por baixo do
rosa claro que “cobre” a
janela, também há linhas
verdes, que são a janela

fechada. Isso mostra que
ele quis dar ainda mais
uma ideia de movimento,
pois pintou a janela para
que ela parecesse aberta.
As bandeiras estão no
centro da pintura, portanto
são o elemento que percebemos primeiro. Talvez ela
esteja no meio para ser
uma espécie de divisão
para as casa, estando uma
casa em cima e outra em
baixo ,além de dar ênfase
para a ideia de movimento
que Alfredo quer transmitir.
No canto direito da
pintura, um pilar marrom
está desde o começo da
pintura até o final, e isto
talvez simbolize algum tipo
de “sustentação” que ele
dá aos outros elementos
presentes no quadro.”
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projeto

Conexão

Maria Margotto
obra escolhida

Fim de romance
Antônio Parreiras

Uma obra de Antônio
Parreira, feita em 1912
que retrata o elo de um
cavalo e seu cavaleiro, que
se matou, numa ampla
paisagem vazia, apenas
o corpo e o cavalo num
caminho contínuo que não
se vê o fim. A obra retrata
um grande sentimento de
tristeza, está fortemente
estampado no cavalo, na
paisagem vazia e solitária
que ele se encontra, e nas
marcas que o corpo sem
vida estampa no cavalo,
que reflete no sentido da
paisagem e do quadro
todo. O cavaleiro está
caído no chão estatelado e
sangrando, com uma arma
em sua mão, e seu chapéu
também caído, mas longe
dele, dando a impressão
de que ele caiu do cavalo
ao atirar em si mesmo.
Considerando o título,
é possível interpretar
que esta é a razão do
sofrimento do cavaleiro,
que não sobreviveu à dor,
do fim de um romance. O
cavalo não deixou seu
lado desde então, e
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com a posição de seu
corpo, aproximando sua
cabeça perto do corpo
do cavaleiro, demonstra
seus sentimentos e a
importância que da para tal
acontecimento, procurando
uma mudança repentina,
ou um conforto para seu
dono, para que não fique
sozinho, e também para
si próprio, pois não quer
ficar sem ele. Mas agora
está sozinho, num caminho
sem nenhuma outra vida.
Durante o processo
de releituras, por meio
da técnica de colagem,
procurei retratar o romance
e a solidão, trazendo a
questão das relações de
cavaleiros e cavalos. Uma
das releituras retrata a
separação entre o homem
e o cavalo, e a solidão de
ambos, trazendo a reflexão
da dimensão do elo que
os unia. Enquanto outra
releitura retrata apenas
os cavalos, como as vidas
presentes na colagem,
trazendo a referencia
da obra estudada, que o
cavalo era a única vida

presente. É retratado o
oposto, a ausência da
solidão, e a presença dos
romances, representado
pelos cavalos. Há apenas
um solitário em meio a
tantos “romances”, que trás
a ideia do fim de um deles.
O objetivo das releituras é
atribuir outras perspectivas
do que está representado
na obra estudada, de
maneira que retrate o
sentido que dou a obra
quando eu a analiso.
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projeto

Sem título

Marina Aith
obra escolhida

Antropofagia
Tarsila do Amaral

Esse quadro da Tarsila
do Amaral foi produzido
em 1928, com base no
movimento antropofágico,
vindo da palavra antropofagia, que significa o ato
daquele que come carne
humana. No Brasil os
índios da tribo Tupinambá
praticavam a antropofagia
como parte de um ritual de
guerra, e eles consumiam
a carne dos guerreiros
adversários com o objetivo
de “absorver a bravura
e coragem” do inimigo.
Essa obra apresenta
cores fortes, tons de
verde escuro, e claro
na folha única em seu
formato, e os cactos ao
seu lado representam as
regiões secas do Brasil.
Apesar da vegetação ser
desigual, é ao mesmo
tempo harmônica
uma coisa a outra.
O céu no fundo do quadro
tem um tom de azul
claro, com branco na
extremidade esquerda,
representando o reflexo da
luz, e no céu o que seria um
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sol, é uma laranja, que não
transmite tanta luz quanto
a luz na extremidade
esquerda do quadro.
E o elemento principal,
duas pessoas entrelaçadas,
que foram o foco da
minha releitura, tem
tons de bege escuro
nas bordas desses dois
personagens, dando um
elemento de profundidade.
As cabeças minúsculas,
e um dos seios caídos.
Do centro para a esquerda
do quadro fica visível
apenas uma mulher, e
a impressão que dá é
que essa mulher está de
pernas cruzadas, sendo
na verdade a perna da
segunda personagem. Isso
se relaciona diretamente
com o conceito de antropofagia, já que as cores
dos dois personagens
são muito semelhantes
fazendo com que não
dê para diferenciar uma
pessoa da outra.
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Sem título

Martim Salles Bosquê
obra escolhida

Mestiço
Cândido Portinari

Cândido Portinari foi um
dos maiores pintores
brasileiros da história.
Suas pinturas são um
reflexo de influências dos
movimentos artísticos da
sua época, mas valorizava
as tradições da pintura
e retratando figuras.
Portinari se interessava
também de abordar temas
relacionados aos menos
favorecidos no Brasil, como
podemos ver em mais
de 50 obras com o tema
Social, como em “Os retirantes”, “Café” entre outros.
“Mestiço” pintado em
óleo sobre tela – 1934 –
pertence ao acervo da
Pinacoteca do Estado
de São Paulo. No quadro
pintado por Portinari,
mostra um personagem
em uma lavoura de café,
trabalhando no campo.
No primeiro plano, a figura
de um homem aparece sem
camisa, com os braços
cruzados. Pela cor de sua
pele, seus traços, olhos
puxados e fundos, lábios
grossos e grandes e nariz
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largo de que se trata de
um mestiço, tendo como
referência composições
italianas e nos tempos de
infância, quando trabalhava
em cafezais paulistas.
Outros traços marcantes
são suas mãos grandes e
unhas sujas, visto que o
homem é um trabalhador
braçal, tem os traços fortes
e definidos, estatura alta
e aparência forte. Com o
homem em primeiro plano
e a linha do horizonte ao
fundo, é possível afirmar
que se trata de uma obra
bidimensional e figurativa.
O quadro Mestiço causou
um impacto dramático
na maioria das pessoas,
devido aos traços carregados de contrastes entre
branco e preto e o grande
expressionismo das cores.
A cabeça e as mãos
em formas gigantes
reforçam a narrativa
e torna monumental e
glorificado o trabalho
realizado por trabalhadores rurais. Enquanto
isso, as tonalidades

da pintura em marrom
e o roxo dos campos
cultivados remetem à
vitalidade da terra.
As pedrinhas localizadas
à direita, e o tronco
colocado à esquerda,
também mostram as
referências de pintores
italianos que Portinari
usou, neste caso para dar
profundidade à imagem.
No fundo, com o muro de
bananal à direita e a cerca
do cafezal à esquerda, uma
inspiração da perspectiva
geométrica utilizada no
Renascimento, que pode
ser também observada
pelo formato sólido da
casa, em contraposição
ao morro, à esquerda.
Portinari busca um
contraste entre o preto
e o branco, entre tons
claros e escuros. Dessa
forma, as cores acabam
tendo um destaque muito
grande. Esse contraste
entre claro e escuro pode
ser relacionado com a
própria mestiçagem.
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O porco social

Mateus Peron
obra escolhida

O porco
Nelson Leirner

Nelson Leirner, nascido
em São Paulo em 1932,
morou nos Estados Unidos
de 1947 a 1952. Fundou
em 1966, junto com outros
dois artistas, o grupo Rex,
cooperativa artística que
realizava intervenções e
exposições artísticas na
cidade de São Paulo. Nos
anos 1970, criou alegorias
da situação política e,
em 1974, expôs a série
A Rebelião dos Animais,
que criticava o regime
militar. Por essa série,
recebeu da Associação
Paulista o prêmio de
melhor proposta do ano.
A obra de Nelson Leirner, O
porco, é composta por dois
elementos, um engradado
de madeira que envolve
e prende o segundo
elemento, um porco gordo
de porte grande empalhado, em um tom marrom
extremamente escuro. A
obra se encontra isolada
na sala onde está exposta,
por isso chama muito a
atenção de quem a vê.
Com aspectos um poucos
sombrios e detalhes
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que causou uma polêmica
faciais pouco visíveis, o
na época. O próprio
porco se torna uma figura
provocante e desagradável Nelson Leirner, publicou
em 1967 um excerto em
aos olhos, ele não parece
muito alegre, pelo contrário, um jornal questionando os
uma figura desanimadora e critérios usados pelo júri
para decidir o que é arte.
depressiva. O autor coloca
o porco como uma figura
A ideia do trabalho era
sem liberdade, presa, confi- aparecer como uma crítica
nada e é aí que está a parte à crise política da época,
crítica do trabalho, uma
a ditadura militar, mas foi
crítica referente a ditadura
sacralizada desde que
militar que ocorria no Brasil. foi aceita pelo 4° salão
de artes modernas de
Com exceção aos porcos
Brasília e desde então
selvagens, esse animal é
vem passando por muitos
normalmente criado em
museus e acervos.
lugares controlados e
Recentemente, a obra O
são confinados e servem
porco, de Nelson Leirner foi
para a indústria, portanto,
comprada
pela Pinacoteca
mesmo se ele estivesse
de São Paulo e fica na
fora do engradado de
galeria Roger Wright.
madeira, não seria livre.
Esse é possivelmente outro
aspecto crítico, que Leirner
traz à tona com O porco.
A obra foi enviada em 1966
para ser exposta no 4°
salão de artes modernas
de Brasília, porém nem
mesmo o artista, criador
da obra acreditou que ela
seria aceita. O júri representante do salão de artes
modernas aceitou a obra, o
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Sem título

Maya Pecora Cohen
obra escolhida

Moema
Rodolfo Bernardelli

Ondas negras e densas
envolvem uma menina;
deitada sob essas águas
seu corpo transmite
uma sensação de
fraqueza, porém alívio.
Seu rosto que está dividido
pela superfície da água,
sente de um dos lados à
brisa fria chegando de
cima, assim fazendo seus
cabelos encharcados se
dividirem em pequenas
mechas sobre sua
orelha e bochecha, e
o comprimento de seu
cabelo que se movimenta
ritmicamente com as
ondas, e se mesclam
com essa água pesada
e se deixam levar pelos
ventos, juntamente das
ondas. Mesmo sua orelha
levemente coberta pelos
fios de cabelo, consegue
ouvir os movimentos
sombrios gerados pelo
vento, os assobios do vento.
Os olhos suavemente
fechados, suas pálpebras
não se enrugam nem
tremem, temendo as águas
em movimento. O nariz
ligeiramente recostado nas

74

águas amargas é capaz
de sentir, mesmo com
dificuldade por conta da
desconfortável postura do
corpo da menina, o cheiro
doce do rio, e sua frieza
transmitida por sua temperatura; sua boca embebedada pelas águas geladas
consegue sentir o fluxo
das ondas, que sobem e
descem em movimentos
constantes, tocando em
seus grossos lábios, que
quase se tremem pelo frio.
Seu pescoço é todo
envolto pelos fios de
cabelo grossos e pesados,
que ao sopro da brisa
congelante, o resfria
de forma agoniante. A
clavícula, imersa na água
doce, nota sua ruptura
da correnteza bruta.
A clavícula gera uma
espécie de pequena lagoa,
por conta do erguer dos
ombros, gerado pela
posição de seu corpo;
onde é preenchido pela
correnteza das águas e
logo despejado de volta
ao rio durante o intervalo

de duas ondas, de modo
cíclico, como o encher e
esvaziar dos pulmões.
Seus ombros chegam
ao fundo raso do rio
e conseguem sentir o
áspero e rígido das
pedras que compõem o
fundo do rio. Seu corpo
já pesado foi acomodado
e encaixado nos relevos
das pedras, como se o
corpo já pertencesse ao
rio, dando a sensação
que o corpo já faz parte
das águas, como a peça
de um quebra-cabeça.
Todo seu tronco é
encaixado nos vazios,
do encaixar das pedras
geladas, preenchendo
de certa forma o
incompleto do rio.
Seu quadril ligeiramente
erguido por uma pedra
mais alta faz com que
suas nádegas não sejam
absorvidas pela água.
Deixa sua posição ainda
mais incômoda. O quadril
apesar de não estar
dentro do fluxo das águas
consegue sentir o fluxo
dos ventos. É coberto

por uma grande e pesada
folha molhada; como se a
folha fizesse parte de seu
corpo, por ter se modelado
e se ajustado conforme
as curvas do corpo.
As pernas, meio tortas,
em relação ao resto do
corpo largado de bruços,
começam harmonicamente
a voltar para dentro das
águas de chumbo. Mesmo
que de um jeito delicado,
parece que seus joelhos
são sendo puxados para
baixo, como se a intenção
fosse afundar todo o
corpo. As águas engolirem
todo o corpo. A menina
ser tomada pelo rio que
parece não ter fim e que
sua profundidade parece
não ter fim; mesmo assim
o horizonte do rio doce
é muito limitado por um
retângulo. A composição
dá a sensação de liberdade
e imensidão. Porém, ao
mesmo tempo, é limitada
a uma jaula retangular. A
imensidão é limitada.
A coxa começa a ser
puxada para baixo,
deixando que até seus

joelhos sejam escondidos
pelas águas escuras.
A água pesada puxa
o corpo e o engole.
O final se seu corpo
flutua novamente sobre
as águas, como se fosse
um sinal de que nem tudo
estivesse perdido. De
vida. Uma força que o
corpo parece demonstrar;
a única força que se
sobrou no corpo, pois o
resto já teria sido sugado
pelas águas. Somente os
calcanhares ficam para
fora do rio e, sentem o
sopro gelado do vento,
juntamente das nádegas
e de seu tronco; como as
correntes congelantes do
crepúsculo de inverno.
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O Movimento da Natureza

Pamela Cardoso Félix da Silva
obra escolhida

Esboço de mulher com
papagaio
Paul Michel Dupuy

O quadro chama-se
“Esquisse de la femme au
perroquet” ou “Esboço de
mulher com papagaio” e
foi feito em 1908 por Paul
Michel Dupuy, nascido
em Pau, França. Paul
era conhecido por obras
repletas de recursos
elegantes, sejam eles na
paisagem ou pessoas.
Sendo assim, essa pintura
retrata visualmente
elementos da realeza
bastante evidentes,
sendo a maioria dos tons
utilizados suaves e pastéis,
principalmente em azul,
branco e rosa coral.
Há uma parede bege com
um quadro em formato
circular composto de dois
anjos que sobrevoam por
cima das nuvens e do céu
azulado, no canto superior
do quadro, que lembra
as figuras pintadas em
antigas igrejas do estilo
barroco. Esse quadro é
revestido de ouro, outro
aspecto que retrata o
possível poder econômico
que essa família possuía.
No chão, há um carpete
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com desenho de flores
coloridas sutilmente em
tons de rosa coral e azul.
O quadro apresenta duas
personagens essenciais:
uma delas é uma mulher, e
o que chama mais atenção
nesta personagem é seu
traje: um vestido azul longo
que segue até o carpete
com detalhes de renda e
bordado na parte inferior.
Há um caimento ombro a
ombro com detalhes em
branco e uma flor que o
sobrepõe. O vestido é o
componente que mais
chama atenção no quadro
por ocupar o centro dele e
conter um tom de azul mais
escuro que o dos outros
componentes. Um detalhe
sutil, mas perceptível é seu
brinco branco arredondado
de pérola que está ornando
com seu penteado preso
por dois laços azuis,
apenas um destes aparece
inteiramente na pintura.
Atrás da mulher, na parede,
há uma sombra dela que
não está lá para retratar
um crescimento, receio
ou algo com significado e

que explique certa reação
da figura retratada, a
sombra apenas faz com
que o quadro fique mais
realista. Pelo fato do pintor
ser nomeado membro da
Sociedade de Artistas
Franceses em 1899 e
Chevalier da Legião de
Honra em 1903, a sombra,
na verdade, é real, assim
como todo o quadro e o
momento que foi retratado,
pois o pintor pintava para
as famílias da nobreza.
A segunda personagem
que possui tanta importância quanto a primeira,
é um papagaio de crista
amarelada e plumagem
cor de creme. Ele está
se pendurando entre os
dedos da mulher como se
fossem um galho de uma
árvore, enquanto a mesma
segura com sua mão direita
seu vestido azul. A ave e a
mulher parecem ter uma
relação de convivência
e afetuosa, já que estão
se acariciando com as
bochechas. Isso remete
ao convívio de ambas,
muitas famílias reais

possuíam aves ou outros
animais como membros
da família e do ambiente.
Minhas releituras de diferenciam entre si ao longo
do processo, pois busco
detalhar os diferentes
elementos do quadro e
não focar somente em um
único. Podemos perceber
isso ao olhar minha
primeira releitura que é
um esboço do esboço,
mas com cores vibrantes
predominando o vermelho
e o preto. Mas em diante,
faço releituras que focam
na natureza em relação ao
papagaio e os humanos,
retrato elementos da
realeza, procuro também
me aprofundar no vestido
azul, buscando o que
ele nos remete e como
nos atrai para dentro do
quadro, por exemplo, quis
comparar o vestido com o
oceano, pois assim como
ele, o vestido possui tons
escuros, claros e pontos
brancos de pequenos
cristais que representam
a espuma, o movimento
que lembra as ondas e a

agitação do mar. A partir
dessa releitura, foco em
ideias e imaginações
que passam pela nossa
cabeça ao observar o
quadro e o que elas nos
remetem a partir do traço
vertical delicado do pintor.
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Fluidez

Pedro Carvalho
obra escolhida

O tempo
Henrique Bernardelli

O quadro O tempo, de
Henrique Bernardelli, foi
pintado em 1925, e utiliza a
técnica de óleo sobre tela.
Apresenta três divisões
muito aparentes, marcadas
pelo período temporal
da existência humana
em que se localizam.

Neste lado, também há
uma pequena mesa, bem
no canto da imagem com a
inscrição do nome do autor
e a sigla “RIO – MCMXXV”
que informa onde e quando
o quadro foi pintado – Rio
de Janeiro, 1925 (MCMXXV,
em algarismos romanos).

A pintura se assemelha a
uma “linha do tempo”, na
qual o lado direito seria o
começo. Ele representa o
começo da vida, mostrando
dois jovens que se assemelham tanto com crianças
quanto como adultos. O
fato de estarem segurando
livros faz com que concluamos que a idade jovem
representa uma idade de
formação do indivíduo
intelectualmente, sendo o
aprendizado aqui representado pelos livros, símbolos
da sabedoria. Outro fator
interessante é a exaltação
do corpo dos jovens, que é
visível pela quantidade de
corpo á mostra dos jovens,
o que realça a imagem dos
jovens como a idade áurea.

Passando para a parte
central do quadro,
podemos ver, primeiramente, a representação
do pecado original, Adão
e Eva, representação esta
repleta de simbologias. É
possível concluir, pensando
que essa figura representa
a fertilidade, que a idade
adulta seria a idade fértil,
reprodutiva do homem.
Mas existe outro fator
crucial que reafirma essa
ideia: a vegetação atrás
deles. É a única no quadro
que tem frutos, reiterando
novamente a ideia de
que essa idade é a idade
reprodutiva. Outro importante fator é a semelhança
dos troncos das árvores
com Adão e Eva, sendo
ambos os corpos nus.
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Na parte da esquerda do
quadro, podemos observar
duas figuras humanas,
ambas já idosas. Junto
a elas, há uma série de
objetos, como uma ampulheta, um globo terrestre
e algo que se assemelha
a um cajado, objetos
também carregados de
simbolismo. A ampulheta é
um símbolo da passagem
do tempo, e o fato de estar
na parte “velha” da figura
significa uma passagem
do tempo mais acentuada
naquele lado. O globo
terrestre seria um símbolo
de conhecimento, mas um
símbolo diferente dos livros
presentes na parte direita
do quadro. Aqui, ele representa um conhecimento
que é repassado, ao invés
do conhecimento retratado
na parte direita, em que o
jovem adquire o conhecimento através dos livros.
Não só isso, nesta seção o
conhecimento repassado
é quase profetizado, como
demonstra o velho de
vermelho. Outro aspecto
interessante de se observar
são as cores utilizadas

pelo artista. Nesta parte,
as cores são muito mais
escuras; uma paleta com
tonalidades muito mais
mortas, ao contrário do
lado oposto, em que são
usadas cores mais vivas
na pintura, que realçam o
contraste dos dois lados.
No quadro, Bernardelli
apresenta uma visão
peculiar do tempo e suas
simbologias, pois associa
determinados períodos de
tempo com signos e atividades específicas de cada
idade. Dessa forma, ele
cria visões muito blocadas
da passagem do tempo,
representando assim
apenas três períodos da
vida humana. Limitando-se
a denominar e relacionar
as idades e seus signos
característicos, Bernardelli
peca ao não representar
os intervalos de tempo (a
adolescência, por exemplo,
não é representada no
quadro. A criança, imatura
e ingênua, salta para o
corpo adulto, idade viril e
reprodutiva), desconsiderando que a existência e o

processo de formação do
indivíduo são processos
constantes e contínuos.
No meu processo de
releitura da obra, procurei
desconstruir essa visão
de tempo apresentada
pelo artista. Em vez disso,
proponho uma visão
contínua e mais fluida, a
partir de uma representação do tempo como
algo eterno e imponente,
como uma montanha. Nas
releituras, há também
outro elemento símbolo
do eterno e contínuo,
sem começo nem fim. Ao
longo das releituras, vou
desconstruindo esse
estigma do tempo, terminando com uma visão mais
conjunta e fluida do tempo.
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Sem título

Pedro Lima Gebrath
obra escolhida

Família
Cândido Portinari

O quadro chama-se Família
de Candido Portinari, o
quadro retrata uma família
que não parece em boas
condições e estão em um
tipo de terreno ou algo
parecido, no quadro vê
uma mulher que parece
ser a mãe, e mais quatro
crianças que aparentemente são seus filhos.

o clima ruim em todos os
momentos e se transforma
no principal elemento da
obra, pois altera o clima
e também a situação
vivida pelos personagens,
com a predominância do
marrom dentro do quadro,
percebe-se a situação
ruim vivida pelos personagens nesta situação.

Vemos em primeiro plano a
mãe com uma criança em
seus braços, outra criança
em segundo plano e mais
duas crianças atrás em
terceiro plano. No quadro
percebe-se a grande
predominância da cor
marrom tomando conta
da imagem em diferentes
tons que se alterando da
terra até o céu do quadro
se intensificando de baixo
para cima. Vemos na obra
um clima ruim, o céu preto
mostrando um tempo
nublado ou chuvoso, a
família sentada em uma
espécie de terreno. Este
terreno entra em contraste
com o céu e a cor preta
no topo. A predominância
da cor marrom mantém

Candido Portinari
foi influenciado pelo
modernismo Europeu,
mas mesmo assim não
deixou de criar uma
arte Brasileira em suas
pinturas, e está não foi
diferente. Portinari tinha
como objetivo desconstruir
os sistemas estéticos da
arte Brasileira fugindo dos
modelos tradicionais.
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Donzela Gélida

Pedro Luchesi
obra escolhida

Fausto e Margarida
Pedro Américo

O quadro “Fausto e
Margarida”, de Pedro
Américo, foi feito entre 1875
e 1900. A técnica usada
foi óleo sobre a tela. No
quadro podemos observar
um homem que usava uma
roupa nobre com luvas,
detalhes nos ombros e uma
espécie de cinta na barriga
para pendurar sua espada.
Está abraçando uma
mulher que usa um vestido
branco com detalhes
dourados e azuis e em sua
barra verde, e também leva
uma espécie de véu. Estão
em um quarto que parece
ser pequeno. É possível
ver uma pessoa atrás, que
seria um possível súdito.
Pelas roupas e gestos que
aquele homem e aquela
mulher parecem como
príncipe e princesa, ele
a abraça e parece tentar
chamar atenção com seu
charme e tenta a beijar
na bochecha, porem a
mulher vira a cabeça
para o outro lado e junto
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com os olhos gelados
e cheios de segurança.
Entrelaça os dedos da mão.
Parecendo não se sentir
atraída ou não querendo
aparentar interessada pelo
homem. A mulher deixa
um suspense na relação
que tem com o homem,
dando essência ao quadro.
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Naturezas Mortas

Pedro Marques
obra escolhida

Uvas e Pêssegos
Pedro Alexandrino

A obra uvas e pêssegos foi
feita no final do século XIX
em 1900 por Alexandrino e
possui a temática de natureza morta a qual o artista
ficou conhecido. Nela
podemos observar objetos
inanimados, uma mesa com
frutas, dentre elas estão
uvas e pêssegos, louças
e um lençol dobrado no
canto esquerdo da imagem.
O fundo é escuro, vazio,
reforçando a ideia de
natureza morta, e criando
uma certa profundidade
no quadro com vários
planos, na frente estão os
pêssegos espalhados pela
mesa e ao fundo estão as
uvas, o lençol, a vasilha
e uma jarra. Por causa
desse vazio no do quadro
ocorre um contraste
com os objetos que
recebem maior destaque
e iluminação, as uvas são
verdes claras e as louças
são de um metal reluzente.
Nas releituras feitas a partir
dessa obra foram utilizados
diferentes métodos, alguns
com traços mais simples,
tanto com lápis como
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pincel, já em outros foi
reforçado a temática de
natureza morta, foram
feitos gradualmente um
envelhecimento da imagem,
as frutas desaparecendo,
e o crescimento de
rachaduras tanto na vasilha
quanto na jarra aumentando gradativamente até
o ponto em que se abriram
buracos em suas superfícies. As cores mudaram
até o ponto em que restou
apenas o preto, branco
e cinza, algo sem vida.
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Sem título

Pedro Oliveira
obra escolhida

A Moura
Dário Villares Barbosa

Esta é uma pintura que
usa tinta a óleo, e que tem
seus traços de pinceladas
muito presentes para a
formulação da obra, é uma
pintura que está em um
quadro de 60 x 45 cm, e
a obra está localizada no
acervo da pinacoteca do
estado de São Paulo.
Na pintura conseguimos
observar as pinceladas
do artista, que faz com
que a obra fique com uma
característica de timidez,
conseguimos ver isso
quando ele utiliza (nas
bochechas da moça que
está sendo representada
no quadro) vários tons mais
avermelhados, que faz mais
ainda com que a moça
pareça envergonhada de
estar mostrando o seu
rosto. E essas pinceladas
estão localizadas
exatamente onde seria
em um rosto humano.
Conseguimos observar
as marcantes pinceladas
também, no pano que
envolve a moça, que em
conjunto com as tonalidades de amarelo que usa
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o autor, dão uma característica de envelhecido para
este pano envelhecido.
Uma coisa muito marcante
na obra é a utilização
do branco (nos olhos da
moça), para darem mais
um toque de realidade
de que os olhos da moça
brilham. Ou se formos
analisar no contexto e
sua situação podemos
imaginar que os olhos da
moça estão com lagrimas,
pois ela aparenta não estar
confortável com a situação.
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Sem título

Rafael de Oliveira Ferreira
obra escolhida

Mãos
Fábio Magalhães

Esse é um quadro bem
forte, bem rústico, com o
elemento principal como
duas mãos e como secundário tem uma ferramenta
de cortar galhos,
aparentemente é a mão de
um jardineiro, o que traz
o aspecto da rusticidade,
ligada ao jardineiro. Traz
um aspecto meio abstrato
nos dedos, algo que não se
“entendem”, os dedos são
muito longos e meio tortos.
A mão é o objeto principal
da obra, ela toma
praticamente todo espaço
do quadro, o objeto secundário toma apenas o canto
superior direito do quadro.
Juntamente com o resto do
quadro, parece combinar
com o tal aspecto pesado,
também pela obra
ser cinza e com mãos
grandes e “cansadas”.
A cor predominante na mão
é o branco, com traços
cinza e pretos e o fundo é
preto com realce branco,
nas mãos os traços pretos
e cinzas são pequenos
já no fundo são traços
fortes que escondem o
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branco, para realçar o
aspecto pesado, mas o
branco que está no quadro
compensa toda “escuridão”.
Esse quadro tem um
tamanho de 50x70 cm,
tendo predominantemente
em sua área as duas mãos.
A técnica usada foi a
litografia, que consiste em
imprimir papel sobre papel,
onde o primeiro desenho
é feito através de uma
tinta graxenta sobre uma
placa de metal. A técnica
usada tem haver com a
cor da obra, pois o uso da
tinta graxenta misturada
com folhas brancas de
papel, geram a cor cinza
predominante da obra.
Essa é uma das únicas
obras que não é o forte
de Fábio Magalhães, que
é o Hiper Realismo, tem
obras que seguem esse
padrão que são desenhos
ou imagens editadas (obras
onde há lesões no corpo
humano, como perfurações) e obras que são reais
(como órgãos humanos

e corpos de animais), o
que causa estranhamento
em muitas pessoas.
Esta é uma obra simples,
mas que traz uma
sensação complexa, difícil
de explicar, traz umas
lembranças não muito
felizes, e para mim trouxe
uma reflexão mais profunda
sobre os trabalhos braçais.

89

aluna

projeto

Sem título

Raquel Madi Rezende
obra escolhida

Os Atlantes
Artistas múltiplos

Damos o nome de Atlantes
a pilares arquitetônicos no
formato de musculosos
bustos masculinos. Ao
descer um lance de
escadas na Pinacoteca de
São Paulo, deparamo-nos
com dois deles.
Essas estruturas são
completamente brancas e
minimamente esculpidas.
Elas exibem feições de
sofrimento e desespero:
a dor de segurar um
prédio inteiro. Os narizes
avantajados e bocas
semi-abertas, como se
buscando mais ar. Os
braços acima da cabeça,
como forma de proteção e
auxílio. Os músculos muito
bem definidos contrastam
com a expressão de
impotência. A estátua da
direita segura o cabelo
levemente enrolado por
entre as mãozorras. Já o da
esquerda segura algo - um
bastão, talvez - meticulosamente esculpido para criar
uma textura amadeirada.
A caixa toráxica aparece
retraída, mas ainda assim
musculosa. No abdômen,
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por Zeus a segurar o
há uma divisão clara, um
céu
- ou a própria Terra,
sulco, como uma dobra na
em outras versões.
pele e no corpo como um
todo, mais uma revelação
A segunda diz respeito ao
física do esforço corporal
período Platônico, quando
e psíquico. Mais abaixo,
se originou o mito de
quase na bexiga, uma
Atlântida. Essas esculturas
túnica se amarra em
poderiam ser consideradas
cada um. O tecido de
uma forma de homenagem
aparência fina é feito
presente em toda a cultura
respeitando cada dobra
ocidental. A presença
ou anormalidade. Por
dessas imagens mais de
baixo dele, os corpos
dois mil anos depois revela
humanos se transformam
o quanto a cultura grecoem paralelepípedos brutos, -romana orienta totalmente
que descem até o chão.
nossa atual sociedade,
As túnicas cobrem a parte
desde a arquitetura até a
superior desta base, mas
forma de organização e
logo deixam de existir.
configurações políticas.
A origem dessas estruturas Por outro lado, o fato
não é certa. Acredita-se
de haver esculturas em
que já era parte da arquiformato humano em
tetura egípcia. Porém a
tamanho sofrimento
primeira delas encontradas revela um sadismo
foi no templo de Zeus na
humano de ver seu igual
Sicília, por volta de 400
em uma situação longe
a.C. O nome Atlantes
de ser ideal. Podemos
é deduzido em duas
comparar com o mundo
possibilidades de origem.
do trabalho: o esforço sem
Ambas gregas. A primeira
grandes recompensas.
se localizaria no período
mitológico, e se referiria
ao Titã Atlas, condenado
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Fora da jaula

Roberto Argese dos Santos
obra escolhida

O Porco
Nelson Leirner

O Porco é uma obra de
1967, feita por Nelson
Leirner. A obra foi enviada
para o 4º Salão de Arte
Moderna de Brasília. O júri
aceita o trabalho. Leirner
questiona o resultado e
solicita uma manifestação
explicita dos critérios
de admissão da mostra,
criando polêmica com
críticos como Mário
Pedrosa e Frederico
Morais, conhecido como
“happening da crítica”.
A obra tridimensional
consiste em uma jaula
de madeira, no meio de
uma sala, isolada de
todo o entorno. Sob uma
plataforma branca, que
cobre um piso de madeira,
a prisão contém um porco
empalhado. É um bicho
escuro, seus detalhes são
difíceis de serem percebidos. É uma obra densa,
profunda, que traz à tona
o conceito de liberdade.

tratadas como animais,
as pessoas não tinham
liberdade nenhuma. Quem
se rebelasse contra o
governo seria, preso,
torturado ou até morto.
Essas pessoas representavam uma ameaça ao
governo da época, pois
contradiziam seu discurso.
Tinham natureza selvagem,
revolucionária, e então
são amansados pelas
ferramentas de controle
popular. O porco também
tem aspectos selvagens,
mas quando colocado
na jaula ele é controlado,
não representando
mais ameaça alguma.

A prisão: as duas faces
que cobrem as laterais
do porco tem faixas
de madeira grossas e
horizontais. Já a face
frontal, que fecha a cabeça,
e a traseira, que cobre a
parte de trás do animal,
tem faixas de madeira mais
finas, menos espaçadas
A obra foi feita no início
entre si, e verticais. As
da ditadura militar, um
grades também aparecem
período de muita repressão.
em cima e embaixo do
O porco representa bem
animal. As de cima são
isso, pois, além de serem
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horizontais assim como
as laterais, já as de baixo
são bem compactas,
sem espaçamento, e não
mantém padrão, sendo
algumas horizontais
e outras verticais.
No centro da jaula tem um
arco de madeira, que cobre
o porco de uma lateral à
outra, passando por cima
das costas do animal.
Seus pilares são retilíneos
e finos. O arco não tem
formato circular, tem linhas
retas, assim como as do
restante da estrutura, que
formam um retângulo.
O Porco pode ser uma
crítica ao autoritarismo,
ao controle social e ao
cárcere. A ideia principal
da obra é a ausência de
liberdade. Com esses
conceitos apresentados,
procurei embasar minhas
releituras, principalmente
focando na liberdade ou
ausência dela. Comecei
com releituras mais literais,
traduzindo exatamente
o que vi no acervo da
Pinacoteca, e depois
fui me aprofundando

nos conceitos utilizados
pelo artista, produzindo
releituras cada vez mais
abstratas. Procurei trazer
alternativas à obra original,
mas sem perder sua
essência, propondo uma
espécie de jogo com o
conceito de liberdade e
destacando a relação do
animal com o seu entorno.
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Sem título

Sofia Staniczek Andrade
obra escolhida

Cena de família de Adolfo
Augusto Pinto
Almeida Júnior

A obra de Almeida Júnior
apresenta a cena da
família de Adolfo Augusto
de Pinto (1856-1930), um
engenheiro e primeiro
urbanista de São Paulo.
Nela, podemos observar a
presença de uma mulher,
esposa de Adolfo, quatro
crianças e um recém-nascido. Começando
à esquerda do quadro,
próximas a porta, estão
a mulher e uma criança,
vestindo roupas sofisticadas e azuis, sentadas em
um sofá vermelho, a frente
da parede azul-marinho
com prateleiras de
madeira, porta-retratos
e flores. Estão mexendo
em um grande pedaço
de tecido branco, possivelmente a mãe ensina
a criança a costurar.
Sentadas no tapete tricolor,
estão duas crianças
e o recém-nascido.
Uma criança com uma
vestimenta delicada e
branca segura o bebê,
que veste o mesmo. Outra
criança com roupas azuis
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apenas observa, com uma
expressão de surpresa
e um brinquedo de ouro
ao seu lado. Em frente às
crianças, há uma bolsa de
costura, com uma tesoura,
pedaços de tecido e uma
boneca de vestido azul.
Já ao lado direito da
obra, está o próprio
Adolfo, sentado de pernas
cruzadas numa cadeira de
madeira escura levemente
inclinada para trás. O pai
veste roupas pretas sociais
ao segurar e ler uma carta
com interesse no olhar.
Está sentado em cima
de um lenço comprido,
que cai sobre o chão,
onde um cachorro preto
se deita com bastante
conforto. Atrás dele, há
instrumentos musicais,
um piano, com partituras,
esculturas e flores em
cima, e um violoncelo
apoiado no banco do piano,
ambos de madeira clara.
Entre o a mulher e Adolfo,
está mais uma criança com
roupas leves e brancas,

que se apoia sobre uma
estante detalhada de
ouro ao observar um livro.
Com as mãos apoiadas
na estante, a criança
parece estar interessada,
mas ao mesmo tempo,
demostra tédio.
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Errantes esquecidos

Tomé Silva Dias Cabalzar
obra escolhida

O Batuque
Carlos Prado

horizonte sombrio no fundo,
O quadro ´O Batuque´
induzindo a uma sensação
pintado em 1935 por
de numerosidade, ou
Carlos Prado (1908-1992)
melhor, algo imenso, porém
retratada, por meio de
escondido e deixado de
cores foscas cinzentas
lado. Há uma série de
e sombrias, um grupo de
simbologias nas cores
pessoas dançando ao
da multidão e do céu ao
ritmo de instrumentos
horizonte ilimitado do
percussivos, visíveis no
quadro que nos ligam ao
primeiro plano desse
fato da cultura afro-brasiagrupamento, que se
leira ter de se manifestar
encontra em um espaço
de forma escondida (nas
ilimitadamente aberto.
sombras), longe do olhar
Essa massa corpórea é
daqueles que os oprimiam.
uma manifestação cultural
unida, porém representada
A partir dessa interpresem identidade individual,
tação do quadro tive a ideia
pois os integrantes têm
de levar os conceitos de
suas faces apagadas.
esquecimento, marginaliEsse apagamento sugere
zação, e acontecimentos
uma imagem de completo
e manifestações que
esquecimento no tempo e
estão à margem ou
de falta de reconhecimento,
longe do interesse do
denunciando a marginapoder econômico e
lização da cultura negra
político, a outros contextos
como um movimento signipopulacionais e históricos,
ficativo para a época em
reforçando a ideia de
que o quadro foi pintado.
massas unidas lutando
contra desastres socioeOutro aspecto de
importância é que a massa conômicos e ambientais.
agitada e convulsiva de
Comecei partindo da
gente vai se ofuscando
imagem que me ficou
quanto mais distante,
sobre o livro poético e
chegando a se fundir ao
regionalista ‘Morte e vida
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severina’, de João Cabral
de Melo Neto, onde ele
apresenta o drama de
um retirante sertanejo
chamado Severino, que
fugia da seca e fome de
seu sertão, buscando
melhorias de vida na capital
litorânea de Pernambuco,
Recife. Esse livro retrata
os conflitos de identidade
de Severino e sua
posição social, mostrando
como ele se encaixa no
contexto urbano, longe
de suas raízes, numa
condição muito precária
dos mangues. Partindo
disso comecei a fazer
desenhos retratando
as massas retirantes
anônimas e cansadas,
carregando apenas o peso
de seus corpos e seus
pertences, misturando-se
a vegetação e seguindo
uma direção com rigidez.
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Valentina Bonassi
obra escolhida

A Primeira Vitória de
Aníbal
Antoine Bourdelle

A escultura “A Primeira
Vitória de Aníbal”
(originalmente, em
francês, “Première Victoire
d’Hannibal) foi criada em
1885 por Antoine Bourdelle
e doada à Pinacoteca do
Estado pelo Banco Safra.

para impulsioná-lo a dar
mais um passo, seu sorriso
também é bastante chamativo, mais do que isso,
parece um tanto orgulhoso.
Apoiada no seu ombro
está um grande pássaro,
parecido com uma águia,
com uma corda envolta
do pescoço da qual
Aníbal segura com a mão
esquerda. A ave está com
os olhos fechados, bico
aberto e com a língua levemente para fora, é difícil
de entender se está morta
ou desesperada, tentando
evitar ser morta pelo jovem
menino. A ave está coma
asa direita levantada, o que
dá a impressão de que ele
está lutando e não morto

Antoine Bourdelle nasceu
em Montauban, França
em 30 de outubro de 1861.
Ingressou na Escola de
Belas Artes, em Toulouse,
em 1876, indo à Paris em
1884 graças a uma bolsa
de estudo que o permitiu
frequentar a Escola de
Belas Artes da capital
francesa. Bourdelle
inspirava-se, sobretudo, em
linhas clássicas e puras da
Antiguidade, tornando-se
conhecido pelo seu uso
A estátua foi inspirada
de formas “românticas
no romance histórico
trêmulas” em suas
“Salammbô” de Gustave
obras, majoritariamente
Flaubert, cujo enredo
figuras mitológicas.
reconstitui a vida na antiga
Na obra, a figura do menino, Cartago. Em um dos contos
o autor narra o combate
jovem Aníbal, que então
de um garoto com uma
se tornaria o importante
ave, no livro: “O animal,
general e estadista
furioso, o envolveu com
cartaginês, corre todo
o bater de suas asas; ele
risonho. Seu pé esquerdo
a abraçou contra o peito
está levemente levantado
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e, enquanto ela morria,
sua risada redobrou,
deslumbrante e bonita
como golpes de espada.”
Tanto o pássaro quanto
Aníbal têm contornos
fortes, nas penas até
os músculos. Os traços
do rosto do menino
são fiéis a descrição de
Flaubert, “não mais que
uma espada romana,
longos cabelos negros
sombreando sua testa
protuberante, as narinas
de seu nariz fino pulsando
amplamente sobre toda a
sua pessoa” espalhando
o esplendor indefinível
daqueles destinados a
grandes empresas “.
O contraste entre as
expressões de ambas
as figuras é drástico.
Acredito que o local onde
a escultura está também
foi pensado: um canto
um tanto escondido da
Pinacoteca, cheio de luz e
de frente a uma escada. O
local também representava
um contraste, um local

extremamente ensolarado,
mas ao mesmo tempo
escondido e sigiloso.
Na minha releitura também
procuro mostrar este
contraste, mas, além
de isso, uma hipocrisia
“implícita”. A minha releitura
é uma boneca Barbie
vestida completamente
com roupas de estampas e
peles animais caminhando
um cachorro. A boneca
está sorrindo, como o
jovem Aníbal, e carregando,
de um jeito mais implícito,
animais mortos, de novo,
como na obra original.
Minha releitura está formatada como a página de uma
revista de moda. Acredito
que há uma postura
hipócrita, pois enquanto
a boneca está segurando
a coleira de seu cachorro
e expressando seu amor
por animais, também está
vestindo suas peles, os
expondo como objetos.
As roupas são tratadas
como símbolo de status,
assim como o primeiro
animal assassinado por
Aníbal, sua primeira vitória.

CHIQUE E VERSÁTIL
CASACO de COURO e
PELE de RAPOSA
Gucci
R$12.000,00
BOLSA de PELE de
COELHO
Letti
R$715,00
SAIA de LÃ com
ESTAMPA de VACA
AMARO
R$1.470
BOTA de COURO
com ESTAMPA de
ZEBRA
Balenciaga
R$7.500,00

DICA: Use o animal print como
destaque do look e, para não errar,
combine as peças com outras de cores
mais neutras e menos coloridas.
Experimente e não tenha medo de
arriscar!

“

Eu amo animais! Meu cachorrinho
é como meu filho. Não acho que
há melhor jeito de homenagear
estes belos seres do que vestindoos.
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Vinicius Mangueira Morales
obra escolhida

Infância de Giotto, 1895
Oscar Pereira da Silva

O quadro mostra um
menino usando trajes
medievais, sem camisa,
com suspensório, chapéu
pontudo, uma calça de
pano e sapatos com fitas;
e com a mão esquerda ele
segura uma longa vara, e
na mão direita esta empunhando um pedregulho
com o qual desenha em
uma pedra o retrato de
um bode que esta á sua
direita. O menino está
apoiado em duas pedras;
ele e o bode criam uma
ligação de olhares estando
quase conectados. O
ambiente é um campo
aberto e coberto com
grama e folhas; bem ao
fundo vemos a cabeça de
outra cabra que parece
esconder-se no mato. O
ambiente também contem
muitas pedras. Ao fundo
há um céu azul resplandecente, sem nuvens. A
técnica usada no desenho
é o óleo sobre tela, com
uma leve pincelada de
bege por cima de toda a
pintura. A pintura busca
ser realista enfatizando e
destacando as iluminações
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e nas sombras da imagem.
A natureza é muito trabalhada nesta obra, sendo o
verde, o azul e o amarelo
suas cores mais atraentes.
A obra em si é uma
releitura, porque o nome da
obra é Infância de Giotto.
Giotto foi um pintor e
arquiteto italiano do século
14, renomado pelo seu alto
grau de inovação de seu
trabalho, sendo precursor
da pintura renascentista.
O pintor brasileiro Oscar
Pereira da Silva não vivenciou a infância do pintor
italiano. Então levando em
consideração que Giotto
era um grande pintor, Oscar
elaborou uma obra retratando como ele imaginava
que teria sido a infância
de Giotto Oscar Pereira
da Silva também começou
a desenhar e pintar ainda
quando criança e imaginou
que o pintor Giotto teria
feito o mesmo na infância’’.

O Menino e a Cabra
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