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### TEXTO EM PORTUGUÊS

O pintor e a verdade cotidiana.

Patrocínio

Eduardo Iglesias não tem o que se chama
momentos de inspiração. Ao contrário, o seu
trabalho é um movimento contínuo no qual ele cria
pinturas, gravuras, esculturas, objetos inovadores,
faz experiência com materiais pouco nobres e torna
o seu dia-a-dia uma produção constante de obras
de arte. Ele é um modelo exemplar da lenda urbana
contemporânea que diz que a arte é 10% inspiração
e 90 % transpiração. No caso de Iglesias podemos
dizer que a sua produção de arte é 100% inspiração
e 100% transpiração, pois não se diferencia um
momento de outro momento.

Parceria:

Isso nos entusiasma muito. Iglesias está
conosco, irmanado na nossa causa, desde o
começo. É nosso mais antigo parceiro na área
artística. E nesses anos todos nós sempre o
encontramos pleno de energia e com vontade
de criar coisas belas e expressivas. Temos uma
profunda empatia por essa atitude e disposição,
pois a nossa maneira de proceder é semelhante.
Nós acreditamos que o trabalho produz a verdade
e a gratifcação. Sentimos isso com a nossa ação,
com o aprimoramento dos nossos métodos, com
as conquistas diárias que temos no atendimento do
nosso público.

Realização:

Num aspecto essencial pensamos que o nosso
trabalho tem semelhança com o processo criativo
de um artista como Iglesias. É possível encontrar
conexões e entrelaçamentos entre os vários ramos
de conhecimento, pois a humanidade é uma só
e há um espírito de época que impregna as mais
diversas atividades.
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Nós do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural a
partir de uma célula inicial outra coisa não fzemos
senão aumentar o espectro da nossa atividade.

Nunca estamos inteiramente satisfeitos, pois não
somos uma organização estática. Ao contrário,
somos uma estrutura em processo. Os muitos
e honrosos prêmios recebidos pela qualidade e
amplitude de nossa ação nos estimularam a avançar
cada vez mais.
Hoje estamos trabalhando no desenvolvimento
de Escalas & Indicadores. IDOK (Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos) – Instrumento
multidisciplinar utilizado para acompanhar o grau
de autonomia desenvolvido por indivíduos a partir
de aprendizagens cooperativas nas ofcinas. E
ECOK (Escala Cidadã Olga Kos) – Instrumento
intersetorial utilizado para acompanhar o grau
de acessibilidade desenvolvido por
instituições a partir da inclusão de pessoas com
deficiência nas atividades.
Estas novidades decorrentes da Pesquisa nos
trará Novos Públicos – Convites para contribuir
na inclusão cultural de diferentes populações
que possam vivenciar uma situação de exclusão
e vulnerabilidade social, além das deficiências
intelectuais. E Novas Regiões – Convites para
contribuir para a inclusão cultural a nível nacional,
ampliando a área e os modos de participação do
IOK na sociedade.
Não é por acaso que nos encantou na obra
de Eduardo Iglesias a valorização do trabalho, da
inspiração e do desejo de produzir mais e melhor a
cada dia. Um decano da arte, décadas de trabalho
e uma inserção forte no circuito cultural e, no
entanto, sempre pesquisando novas formas e
processos. Não há dúvida, nós temos muita coisa
em comum.
Olga e Wolf Kos
“ABRACE ESTA CAUSA”
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The painter and everyday truth.
Eduardo Iglesias does not have what we call
moments of inspiration. On the contrary, his work
is a continuous movement in which he creates
paintings, prints, sculptures, innovative objects,
experimenting with less than noble materials and
making his daily routine a constant production
of works of art. He is an exemplary model of
contemporary urban legend that says that art is 10%
inspiration and 90% perspiration. In the case of
Iglesias we can say that his art production is 100%
inspiration and 100% perspiration, as one moment is
not diferent from the other moment.
This is very enthusiastic for us. Iglesias has been
with us, united in our cause, since the beginning.
He is our oldest partner in the artistic feld. And in
all these years we have always found him full of
energy and willing to create beautiful and expressive
things. We have deep empathy for this attitude and
willingness, as our way of proceeding is similar. We
believe that work produces truth and gratifcation.
We feel this with our action, with the improvement
of our methods, with the daily achievements we
have in serving our public.
In an essential aspect, we think that our work
is similar to the creative process of an artist like
Iglesias. It is possible to fnd connections and
interlacings between the various branches of
knowledge, because humanity is one and there
is a spirit of age that permeates the most diverse
activities.
We, from the Olga Kos Cultural Inclusion
Institute, from an initial cell have done nothing

but increase the spectrum of our activity. We are
never entirely satisfed, because we are not a static
organization. On the contrary, we are a structure in
process. The many and honorable awards received
for the quality and breadth of our action have
encouraged us to advance more and more.
Currently we are working on the development
of Scales & Indicators. IDOK (Olga Kos Development
Indicators) - A multidisciplinary instrument used
to monitor the degree of autonomy developed
by individuals through cooperative learning in
workshops. E ECOK (Olga Kos Citizen Scale) - An
intersectoral tool used to monitor the degree
of accessibility developed by institutions from the
inclusion of people with disabilities in the activities.
These novelties resulting from the Research will
bring us New Publics - Invitations to contribute to
the cultural inclusion of diferent populations that
may experience a situation of social exclusion and
vulnerability, in addition to intellectual disabilities.
And New Regions - Invitations to contribute to
cultural inclusion at the national level, expanding the
area and modes of participation of IOK in society.
It is no coincidence that in Eduardo Iglesias’
work we were enchanted by the appreciation of
work, inspiration and the desire to produce more
and better each day. A dean of art, decades of
work and a strong insertion in the cultural circuit,
however, always researching new forms and
processes. No doubt, we have a lot in common.
Olga and Wolf Kos
“EMBRACE THIS CAUSE”

Eduardo Iglesias

Memórias de
uma tarde
violeta.

Memories of a violet
afernoon.
Jacob Klintowitz

Coqueiral (detalhe) - 2004 - ASP/Colagem - 100x70 cm

Memories of a violet afernoon.
The contact with Eduardo Iglesias
in his studio is surprising. There is that
elderly man, tall, with long hair almost
entirely white, a thick mustache around
his mouth, a look that is usually severe
and that, so often, stares at us with
perplexity. And who speaks in a simple
and assertive way, almost always a
conclusion from which we ignore the
previous and deductive steps of the
path. If there was such a construction
path. Eduardo Iglesias looks like the wise
man on the mountain, that man who is
sitting in front of his cave and we never
know if he contemplates the horizon or
if he contemplates the infnite internal
horizon and is absorbed with the nature
of his own soul.
For he is this solid fgure who is
amazed by the beauty of a loose
stone on the pavement, a cheap stone
without pedigree; he shudders with the
sculptural rhythm of a tube squeezed
with empty paint; intrigued by an empty
can, he transforms it into a fountain
10
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from which fows a thriving river of
colored pigments.
Eduardo Iglesias is a puer eternus,
an eternal boy, a sacred child marveling
at the world. He is the one who sees
shapes and colors and rhythms in
everything and who, delighted, plays
with the modest details of everyday
life, for him always precious stones of a
manifest treasure. He once said to me,
amazed: don’t people realize the beauty
of these things?
No, Eduardo Iglesias, they see
nothing. Our age does not have many
spiritual guides, they need an artist to
reveal hidden forms.

around us
the whole world blossoming
cherry blossom
Ryôkan’s Hai Kai (1758-1831)

Memórias de uma tarde violeta.
É surpreendente o contato com
Eduardo Iglesias em seu ateliê. Lá está
aquele senhor idoso, alto, cabelos
longos e quase inteiramente brancos,
o bigode espesso contornando a
boca, o olhar comumente severo e
que, tantas vezes, se fxa em nós com
perplexidade. E que fala de maneira
simples e assertiva, quase sempre uma
conclusão da qual ignoramos os passos
anteriores e dedutivos do caminho.
Se é que houve esse caminho de
construção. Eduardo Iglesias parece o
sábio da montanha, aquele homem que
está sentado diante de sua caverna e
que nunca sabemos se ele contempla
o horizonte ou se contempla o infnito
horizonte interno e está absorvido com
a natureza de sua própria alma.
Pois é essa fgura inteiriça que se
abisma com a beleza de uma pedra solta
no calçamento, uma pedra vagabunda e
sem linhagem; estremece com o ritmo
escultórico de uma bisnaga espremida de
tinta vazia; intrigado com uma lata vazia,
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a transforma em uma fonte da qual jorra
um pujante rio de pigmentos coloridos.
Eduardo Iglesias é um puer eternus,
eterno menino, uma criança sagrada
maravilhada com o mundo. Ele é
aquele que em tudo vê formas e cores
e ritmos e que encantado brinca com
os modestos detalhes do cotidiano,
para ele sempre pedras preciosas de um
tesouro manifesto. Uma vez me disse,
espantado: as pessoas não percebem a
beleza dessas coisas?
Não, Eduardo Iglesias, elas nada
veem. A nossa época não tem muitos
guias espirituais, elas precisam que um
artista revele as formas ocultas.

ao nosso redor
o mundo todo forido
for de cerejeira
Hai kai de Ryôkan (1758-1831,
tradução de Roberto Schmitt-Prym)
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S/t (detalhe) - 2005 Acrílico sobre tela 100x80 cm
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Eduardo Iglesias plays with objects,
pebbles, empty paint tubes, broken
or whole tiles, mugs from which a
continuous fow of paints gushes,
waterfalls of pigments, sheets of paper
rolled up like an idealized monument
pen, painted sheets tied together in each
other inside of an ordinary bag. Ancestral
messenger. What message will that be,
these scrolls, this code made up of rolls
of diferent shapes? Perhaps it is pure
poetry, a lyrical and visual way of telling
us that there is a message and that
there is a messenger. A poem of hidden
words. Small papers on which he paints
birds.
Everything is a treasure. The painter
lives in the Rainbow Portal. And at
the end of the rainbow there is a pot
of gold. Something magnifcent, an
unforgettable treasure, a precious metal
that does not oxidize.
Each object is precise and has a
hidden soul that wants to be revealed,
each object is suggestive, charming,
compelling. Nothing is simply waste.
Everything in the world is the world.
Everything that belongs to the world is
the world.
The world is itself fantastic.
Everything is dazzling and dazzles the
artist.
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Eduardo Iglesias brinca com objetos,
pedrinhas, tubos de tinta vazios, telhas
quebradas ou inteiras, canecas das
quais jorra fuxo contínuo de tintas,
cachoeira de pigmentos, folhas de
papel enroladas como uma idealizada
caneta-monumento, folhas pintadas
enroladas atadas umas nas outras dentro
de uma sacola comum. Mensageiro
ancestral. Que mensagem será essa,
esses manuscritos enrolados, esse
código composto de rolos de formatos
variados? Talvez seja pura poesia, uma
maneira lírica e visual de nos dizer que
existe uma mensagem e que existe um
mensageiro. Um poema de palavras
ocultadas. Papeis pequenos nos quais
pinta passarinhos.
Tudo é um tesouro. O pintor habita
no Portal do Arco Íris. E ao fm do arco
íris existe um pote de ouro. Alguma
coisa magnífca, um tesouro inolvidável,
um metal precioso que não oxida.
Cada objeto é preciso e tem uma
alma oculta que deseja ser revelada,
cada objeto é sugestivo, encantador,
envolvente. Nada é simplesmente um
detrito. Tudo do mundo é o mundo.
Tudo que pertence ao mundo é o
mundo.
O mundo é o próprio fantástico.
Tudo é maravilhoso e maravilha o artista.

The world is colorful.

O mundo é colorido.

The world is an assembly toy.

O mundo é um brinquedo de armar.

O mundo é um objeto de brincar.
Iglesias é um pintor imerso no
mundo colorido. Tudo é pintura.
Cada vez que Eduardo Iglesias olha
para o mundo vê uma forma artística.
um milagre. E a cada vez encontra as
suas cores preferidas. As cores do seu
afeto.
Investigação poética da existência. O
fltro Iglesias.
O fascinante processo criativo desse
artista é a manifestação cotidiana de que
todas as coisas são belas, impregnadas
de luz. Os seus olhos são instrumentos
lúdicos de percepção do mundo.

No dia 16.6.1934, Álvaro Campos,
heterônimo de Fernando Pessoa,
escreveu
“Pois o que é tudo, senão o que
pensamos de tudo?”
“Estala, coração de vidro pintado.”
Este poema não tem título e quem
sabe possa ser usado como título o seu
primeiro verso, “Esta velha angústia”. O
poema trata de dois estados de ser, duas
verifcações da existência. O primeiro
estado é uma visão solipsista do
mundo. A realidade não é a realidade,
mas o que vemos como realidade.
Tomamos a nossa percepção como a
13
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The world is an object of play.
Iglesias is a painter immersed in the
colorful world. Everything is painting.
Every time Eduardo Iglesias looks
at the world he sees an artistic form.
A miracle. And each time he fnds
his favorite colors. The colors of his
afection.
Poetic investigation of existence. The
Iglesias flter.
The fascinating creative process of
this artist is the daily manifestation that
all things are beautiful, impregnated with
light. His eyes are playful instruments of
perception of the world.

### TEXTO EM PORTUGUÊS

second state of the poem is the selfdescription of a man between borders,
a narrative of the poetic state. An
inventory of the artist’s feeling, of how
he situates himself in a social universe
in which he is out of all categories. Or a
minimal autobiography of the greatest
poet of the Portuguese language:
An inpatient in an asylum is at least
someone.
I am an inpatient in an asylum
without an asylum.
I’m cold-worked crazy,

totalidade do mundo. Acreditamos que
a aparência é a verdade. O mundo para
nós é aquilo que vemos do mundo.
O segundo estado do poema é a
autodescrição de um homem entre
fronteiras, uma narrativa do estado
poético. Um inventário do sentimento
do artista, de como ele se situa num
universo social em que ele está fora de
todas as categorias. Ou uma mínima
autobiografa do maior poeta da língua
portuguesa:
Um internado num manicômio é, ao
menos, alguém.

I am lucid and crazy,

Eu sou um internado num
manicômio sem manicômio.
Estou doido a frio,
Estou lúcido e louco,
Estou alheio a tudo e igual a todos;
Estou dormindo desperto com
sonhos que são loucura
Porque não são sonhos.
Estou assim...

Memórias de uma tarde violeta
no ateliê. Iglesias acorda no meio da
manhã.
O ateliê é uma caverna mágica.

On 6.16.1934, Álvaro Campos,
heteronym of Fernando Pessoa, wrote
“For what is everything, if not what
we think of everything?”
“It snaps, painted glass heart.”
This poem has no title and perhaps
its frst verse, “This old anguish”, could be
used as a title. The poem is about two
states of being, two checks of existence.
The frst state is a solipsist view of the
world. Reality is not reality, but what we
see as reality. We take our perception as
the totality of the world. We believe that
appearance is the truth. The world for
us is what we see from the world. The
14

Círculos (detalhe) - 2000
- ASM - 50x50 cm

A meditação do artista. Ele se demora
diante de cada objeto e nada mais,
além dessa concentração, merece a
sua atenção. O seu olhar é um gesto
de acolhimento. Tudo encanta. Cada
objeto, pedaço de metal, recortes de
papel, pequenas anotações de pássaros,
embalagens industriais. Cartolina, pedras
soltas achadas no calçamento, a alma do
artista se identifca com as coisas simples,
inclusive com aquelas já destinadas à
uma morte sem signifcado, incapazes
de simbolizar, detritos prontos para o
descarte. Eduardo Iglesias ressuscita
esses pedaços informes de nada. São
nulos. Eles retornam à vida e se tornam
pinturas, totens, esculturas, meditações.
A alma boa de Eduardo Iglesias. Empatia
15
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I am oblivious to everything and
equal to everyone;
I’m sleeping awake with dreams that
are crazy
Because they are not dreams.
I’m like this ...

Memories of a violet afternoon in the
studio. Iglesias wakes up in the middle of
the morning.
The studio is a magical cave.

Memória de uma tarde violeta 1
(detalhe) - 2020 - ASP - 31x26 cm
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The artist’s meditation. He lingers in
front of each object and nothing more,
other than this concentration, deserves
his attention. His look is a welcoming
gesture. Everything enchants. Each
object, piece of metal, paper clippings,
small bird notes, industrial packaging.
Cardboard, loose stones found on the
pavement, the artist’s soul identifes with
simple things, including those already
destined for a meaningless death,
unable to symbolize, debris ready for
disposal. Eduardo Iglesias resurrects
these formless pieces of nothing. They
are null. They come back to life and
become paintings, totems, sculptures,
meditations. The good soul of Eduardo
Iglesias. Empathy with the insignifcant,
with the little, in which he sees life.
Everything is part of that soul. Everything
is just like his soul. The concentration on
objects is such that the artist’s objective

### TEXTO EM PORTUGUÊS

com o insignifcante, com o pouco,
no qual vê a vida. Tudo faz parte
dessa alma. Tudo é igual à sua alma. A
concentração nos objetos é de tal ordem
que a consciência objetiva no artista se
esvazia. A sua mente deixa de ser uma
máquina automática de pensamento
contínuo, abandona o modo moto
perpétuo e se nulifca. Deixa de ser
consciente de si mesmo. Não é esse
o princípio essencial, o primeiro passo
da meditação, imobilizar a máquina de
pensar incessante e permanente?
O ateliê é uma caverna mágica. É lá
que se produzem os manuscritos sem
palavras, que se inventam esculturas
compostas de uma bisnaga de tinta
vazia, colunas totêmicas de pratos
que serviram de palheta, formas
ascendentes feitas com restos de papeis.
Monumentos à arte desconhecida.
Por similaridade observamos que na
obra tridimensional de Pablo Picasso
há muitas esculturas feitas com uma
simples folha de papel. Dobrada,
enrolada em si mesmo, vertical e
ascendente, aspirante ao espaço, uma
folha de papel deixa de ser uma simples
folha de papel, um suporte da escrita,
para se transformar no diálogo com o
universo.
Eduardo Iglesias não consegue
ser diferente do que é. E nem deseja
qualquer tipo de empostação. O
seu processo de criação, o Método

Iglesias, é não só o da imersão, mas
o da empatia. Ele se identifca com as
coisas do mundo. É um movimento
contínuo. Penso o que ele responderia
ao questionário básico de Clarice
Lispector. A escritora, conhecida pela
delicadeza da sua introspecção, pelo
impacto dilacerante dos monólogos
interiores dos seus personagens, foi
também uma entrevistadora notável e
original. Ela transformava as entrevistas
em encontros nos quais se cotejava as
questões fundamentais do universo da
arte. Ela entrevistou 42 dos principais
personagens da nossa cultura. Quem
diria não para um pedido de entrevista
com a Clarice?
Nessas 42 entrevistas era recorrente
a pergunta sobre o momento da
criação. Como se gestava, eclodia,
permanecia? Os nossos maiores
pintores, escultores, escritores, cantores,
atores, compositores, arquitetos,
contaram os seus instantes paradisíacos
e as suas pós-inspiração. Esvaziamento
emocional e sentimento de perda.
Ausência de signifcado. Nenhum
descreveu com tanta minúcia um
processo como o de Iglesias no qual
não há o instante criador, pois tudo
sempre se trata de um movimento
contínuo de empatia e recuperação
de objetos concretos ou de fxação
visual de registros memorialísticos.
O momento, no caso de Iglesias, é
movimento permanente.
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consciousness is emptied. His mind is
no longer an automatic machine for
continuous thinking, it abandons the
perpetual moto mode and becomes
nullifed. It ceases to be aware of itself.
Is this not the essential principle, the
frst step of meditation, to immobilize
the ceaseless and permanent thinking
machine?
The studio is a magical cave. It is
there that the wordless manuscripts are
produced, sculptures made up of an
empty ink tube are invented, totemic
columns of plates that served as a
palette, ascending forms made with
the remains of papers. Monuments to
unknown art.
By similarity we observe that in
Pablo Picasso’s three-dimensional work
there are many sculptures made with a
simple sheet of paper. Folded, rolled up,
vertical and ascending, aspiring to space,
a sheet of paper ceases to be a simple
sheet of paper, a support for writing, to
become a dialogue with the universe.
Eduardo Iglesias cannot be diferent
than what he is. Nor does he wish
any type of impostation. His creation
process, the Iglesias Method, is not only
that of immersion, but that of empathy.
He identifes with the things of the
world. It is a continuous movement. I
think about what he would answer to
Clarice Lispector’s basic questionnaire.
The writer, known for the delicacy of her

18

introspection, for the tearing impact of
her characters’ inner monologues, was
also a notable and original interviewer.
She transformed the interviews into
meetings in which the fundamental
questions of the art universe were
collated. She interviewed 42 of the main
characters in our culture. Who would
say no to an interview request with
Clarice?
In these 42 interviews, the question
about the moment of creation was
recurrent. How did it gestate, hatch,
remain? Our greatest painters, sculptors,
writers, singers, actors, composers,
architects, spoke about their paradisiacal
moments and their post-inspiration.
Emotional emptying and feeling of loss.
Absence of meaning. None described a
process as thoroughly as that of Iglesias
in which there is no creative moment,
since everything is always a continuous
movement of empathy and recovery
of concrete objects or visual fxation
of memorial records. The moment,
in the case of Iglesias, is a permanent
movement.

The meditation that consists in
seeing/feeling the world as a magic
cube. The world is violet. The studio
dyed with cold colors, shades of blue,
green, violets. Wisely contrasted by
warm colors. The magical environment
where the alchemist decant his drops

Objeto verde-rosa / rosa
(detalhe) - 2014 - ASM 35x60x09 cm
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A meditação que consiste em ver/
sentir o mundo como um cubo mágico.
O mundo é violeta. O ateliê tingido por
cores frias, tons de azul, verde, violetas.
Sabiamente contrastadas por cores
quentes. O ambiente mágico onde o
alquimista decanta as suas gotas de
essência. O Athanor perfeito para a
transformação do homem Eduardo
Iglesias num manipulador de realidades.
Tudo nele está ao alcance da mão.
O mundo que lhe interessa está ao seu
alcance. A medida é o comprimento do
seu braço.
Iglesias não precisa de um aparelho
intermediário entre ele e os objetos
cotidianos.
A pergunta possível é o que

aconteceria se Eduardo Iglesias fosse
imortal, se tivesse todo o tempo
do mundo: a sua obra, tão fruto da
sensibilidade “epidérmica” do artista, da
sua sensação tão presente, seria infnita?
Se a vida é infnita, a obra seria infnita?

Certamente Eduardo Iglesias não é
porta-voz de novidades. Aliás ele fala
muito pouco sobre a arte e sobre a sua
produção. Na melhor das hipóteses
ele declara como fez determinado
trabalho. E são descrições físicas. Ele
me lembra, desse ponto de vista, uma
entrevista com Gianfrancesco Guarnieri
feita em 1982 pelo crítico de teatro
Jeferson Del Rios. Guarnieri foi um
artista notável. Talento precoce, aos 22
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of essence. The perfect Athanor for the
transformation of man Eduardo Iglesias
into a manipulator of realities.
Everything in him is at hand. The
world that interests him is within reach.
The measurement is the length of his
arm.
Iglesias does not need an
intermediate device between him and
everyday objects.
The possible question is what
would happen if Eduardo Iglesias were
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immortal, if he had all the time in the
world: would his work, so much the fruit
of the artist’s “epidermal” sensitivity, of
his so present sensation, be infnite? If
life is infnite, would the work be infnite?

Eduardo Iglesias is certainly not
a spokesperson for news. In fact, he
says very little about art and about his
production. At best he states how he
did a certain artwork. And they are
physical descriptions. He reminds me,

anos escreveu “Eles não usam blacktie”. Dramaturgo, ator, compositor, em
tudo ele esteve entre os melhores e foi
presença forte e renovadora no teatro,
cinema, televisão, música popular. Pois
é esse personagem de proa que declara:
“Não sou porta-voz de novidades”. E,
concomitante à essa declaração, ele
foi um fator importante na formação
de uma cultura humanística no país.
Poucos, como Guarnieri, tiveram tanta
capacidade de nos impregnar de uma
poética tão despojada. Sempre imaginei

como seria se ele fosse ator de um flme
de Federico Fellini.
Existem artistas com tal carga
de individualidade e portadores de
extrema sensibilidade cujo percurso
é determinado apenas pelo seu
sentimento. São pouco permeáveis às
injunções superfciais, ao mundo do
entretenimento, aos interesses ocasionais
e mesmo ao aplauso público. Pablo
Picasso é o mais expressivo exemplo
de um artista cujo farol é a própria
intuição. Jackson Pollock, o xamã da arte

Ilheus (detalhe) - 2010 - AST - 80x100 cm
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4 (detalhe) - 2018 AST - 120x110 cm
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from that point of view, of an
interview with Gianfrancesco
Guarnieri by theater critic
Jeferson Del Rios in 1982.
Guarnieri was a notable artist. An
early talent, at the age of 22 he
wrote “They don’t wear black tie”.
A playwright, actor, composer,
in all he was among the best
and was a strong and renewing
presence in theater, cinema,
television, popular music. For it is
this fgurehead who declares: “I’m
not a spokesperson for news.”
And, concurrently with that
statement, he was an important
factor in the formation of a
humanistic culture in the country.
Few, like Guarnieri, had so much
capacity to impregnate us with
such stripped poetics. I always
imagined what it would be like if
he were an actor in a Federico
Fellini flm.
There are artists with such a
load of individuality and carriers
of extreme sensitivity whose
path is determined only by their
feeling. They are hardly permeable
to superfcial injunctions, to
the world of entertainment, to
occasional interests and even to
public applause. Pablo Picasso is
the most expressive example of
an artist whose lighthouse is his
own intuition. Jackson Pollock,
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the American art shaman, and
Francis Bacon, an Anglo-Irish
painter, whose paintings had a
marked individuality, are other
examples. Clarice Lispector,
Jorge Luís Borges, Sérgio
Faraco, Millôr Fernandes, Iberê
Camargo, Guimarães Rosa,
Vicente do Rego Monteiro, Israel
Pedrosa, Paul Klee, Franz Kafka,
Constantin Brancusi, Federico
Fellini, Fernando Pessoa, Maria
Bonomi, Tom Jobim. There are
so many that they form a legion.
These artists, possessed, bring a
powerful and unique contribution.
We wouldn’t be the same without
them.
It is evident that powerful
individualities are more difcult
to describe. It is more palatable
for the media to treat artists by
generic classifcations. It is one
of the uses of labels. For thinkers,
critics, philosophers, this question
is always present. I think that the
essay “Against Interpretation,”
published by Susan Sontag in the
60s, a decade of radical revisions,
had immense repercussion
because, in addition to its intrinsic
quality, it discussed the process of
dialogue with the artwork.
“Interpretation is the revenge
of the intellect upon art.”

americana, e Francis Bacon, pintor
anglo-irlandês, cujas pinturas
tinham marcada individualidade,
são outros exemplos. Clarice
Lispector, Jorge Luís Borges,
Sérgio Faraco, Millôr Fernandes,
Iberê Camargo, Guimarães Rosa,
Vicente do Rego Monteiro, Israel
Pedrosa, Paul Klee, Franz Kafka,
Constantin Brancusi, Federico
Fellini, Fernando Pessoa, Maria
Bonomi, Tom Jobim. São tantos
que formam uma legião. Esses
artistas, possessos, trazem uma
contribuição poderosa e única.
Não seríamos os mesmos sem
eles.
É evidente que individualidades
poderosas são mais difíceis de
serem descritas. É mais palatável
para a mídia tratar os artistas
por classifcações genéricas. É
uma das utilidades dos rótulos.
Para os pensadores, críticos,
flósofos, essa questão sempre
está presente. Acho que o
ensaio “Contra a interpretação”,
publicado por Susan Sontag na
década de 60, uma década de
revisões radicais, teve imensa
repercussão porque, além de sua
qualidade intrínseca, discutia o
processo de diálogo com a obra
de arte.
“A interpretação é a vingança
do intelecto sobre a arte”.

“...no lugar de uma
hermenêutica precisamos de uma
“erótica” da arte”.
E essas frases foram escritas
por uma escritora que se
destacou pela capacidade
interpretativa e por uma formação
cultural extraordinária. A proposta
imediata, parece ser a de um
diálogo com a arte baseado na
intuição, no prazer sensorial,
na empatia temática. Talvez até
na identifcação consciente e
inconsciente com temas e formas
essenciais, arquetípicas.
A própria Susan Sontag,
escreveu um novo ensaio, “Trinta
anos depois”, analisando e
revisando o seu pensamento e a
época em que foram escritos. E a
Susan de época cotejada com a
Susan madura.
“Evocar uma “erótica da
arte” não signifcava depreciar o
papel do entendimento crítico.
Enaltecer obras na época
subestimadas com cultura
“popular” não signifcava conspirar
em repúdio à alta cultura e a suas
complexidades.”.
“Trinta anos depois, a tarefa
de solapar os critérios de
seriedade está quase concluída,
com a ascensão de uma cultura
cujos valores mais inteligíveis e
23
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“...In place of a hermeneutics we
need an erotics of art”.

were written. And the period Susan
compared to the mature Susan.

And these phrases were written
by a writer who stood out for her
interpretive ability and extraordinary
cultural background. The immediate
proposal seems to be a dialogue with
art based on intuition, sensory pleasure,
and thematic empathy. Perhaps even
in the conscious and unconscious
identifcation with essential, archetypal
themes and forms.

“To evoke an “erotics of art” did
not mean to belittle the role of critical
understanding. To praise works that
were underestimated at the time
as “popular” culture did not mean
conspiring in repudiation of high culture
and its complexities.”

Susan Sontag herself wrote a new
essay, “Thirty years later,” analyzing and
revising her thinking and the time they

Crucifcação (detalhe) - 1969 - AST - 120x100 cm

“Thirty years later, the task of
undermining the criteria of seriousness
is almost over, with the rise of a culture
whose most intelligible and persuasive
values derive from the entertainment
industries.”

persuasivos derivam das indústrias de
entretenimento.”

A cor azul curiosamente tornou-se
a marca pública da arte de Eduardo
Iglesias. O que é um reconhecimento
parcial. Independentemente de sua
vontade foi a vontade do público.
Ninguém controla a capacidade de
comunicação da arte, ela traça o
seu próprio caminho. Talvez, com
exceção do pintor francês Yves Klein,
famoso por sua cor azul, que planejou
minuciosamente a sua identifcação
com o azul criado por ele. É uma
história conhecida. Em 1956 ele
utilizou um ligante polimérico para dar
luminescência e conservar a textura do
seu azul. Em 1960 patenteou esta cor
como criação intelectual. Antes disto,
numa exposição individual anterior,
três modelos nuas se besuntaram de
azul e com o corpo pintaram de azul
uma tela branca. Klein falou qualquer
coisa sobre pincéis humanos. Ele, já
um pioneiro da arte conceitual, gozou
da sua notoriedade. Aliás, diga-se de
passagem, Klein amava a notoriedade
e as suas aparições eram um misto de
performance circense e exibicionismo a
maneira de Salvador Dali.
Não sei se Yves Klein conseguiu
dominar os efeitos de comunicação
como desejava. O que sei é que
o crítico francês Pierre Restany, o
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principal analista de seu trabalho, me
confessou que contra o seu desejo
teve que escrever um livro sobre
Klein para desfazer os equívocos.
Lamentou Restany ter que abordar
questões místicas que preferia manter
privadas, mas não tinha como defender
o pintor sem abordar os aspectos
transcendentes do círculo cromático e a
história da alquimia.
Eduardo Iglesias é o antípoda de Yves
Klein. É discreto, refexivo, comedido,
acredita apenas no trabalho como
valor humano e prefere estar presente
somente com o seu trabalho. Mas é,
malgré lui, marcado pela constância
do seu azul. Aliás, o seu azul não foi
patenteado.
Ele faz pintura, ilustração, objetos,
esculturas, intervenções e, no entanto,
tornou-se identifcado por uma
característica cromática. A presença de
Eduardo Iglesias é constante e intensa
na vida artística, em mostras coletivas,
mostras individuais, salões de arte,
magistério, feiras de arte internacionais,
e o seu trabalho nos oferece uma
percepção delicada da realidade na qual
vê especialmente a harmonia.
A sutileza de sua interpretação cria
imagens dotadas de franco lirismo
e ritmos musicais. Mas, é preciso
que se assinale, o seu olhar é adulto.
Este universo que ele descreve com
eficiência e leveza nada tem de
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The blue color curiously became
the public mark of Eduardo Iglesias’ art.
Which is partial recognition. Regardless
of his desire, it was the desire of the
public. No one controls the ability of
art to communicate, it traces its own
path. Perhaps, with the exception of
French painter Yves Klein, famous for
his blue color, who carefully planned his
identifcation with the blue he created.
It’s a known story. In 1956 he used a
polymeric binder to give luminescence
and preserve the texture of his blue.
In 1960 he patented this color as an
intellectual creation. Before that, in a
previous solo exhibition, three naked
models were smeared in blue and
painted a white canvas blue with their
bodies. Klein said something about
human brushes. He, already a pioneer
of conceptual art, enjoyed his notoriety.
By the way, we can say, Klein loved the
notoriety, and his appearances were a
combination of circus performance and
exhibitionism in the manner of Salvador
Dali.
I do not know if Yves Klein
managed to master the efects of
communication as he wished. What
I do know is that French critic Pierre
Restany, the main analyst of his work,
confessed that against his desire he had
to write a book about Klein to undo the
misunderstandings. Restany regretted
having to address mystical questions
that he preferred to keep private, but he
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could not defend the painter without
addressing the transcendent aspects of
the chromatic circle and the history of
alchemy.
Eduardo Iglesias is the antipode
of Yves Klein. He is discreet, refective,
restrained, believes only in work as a
human value and prefers to be present
only with his work. But he is, malgré lui,
marked by the constancy of his blue. By
the way, his blue was not patented.
He does painting, illustration, objects,
sculptures, interventions, and yet has
become identifed by a chromatic
characteristic. The presence of Eduardo
Iglesias is constant and intense in the
artistic life, in collective exhibitions,
individual exhibitions, art shows,
teaching, international art fairs, and his
work ofers us a delicate perception of
the reality in which he especially sees
harmony.
The subtlety of his interpretation
creates images endowed with frank
lyricism and musical rhythms. But, it
must be pointed out, his view is that of
an adult. This universe he describes with
efficiency and lightness has nothing
of a naive posture, of a merely willful
vision. In this painter, the chromatic
subtlety, the economy of the drawing,
the composition that seems so natural,
as it was well conceived, is the result
of intense meditation. Between him
and the world, painting establishes a

Frevo (detalhe) - 1978 - Litografa - 60x80 cm

uma postura ingênua, de uma visão
meramente voluntariosa. Neste pintor
a sutileza cromática, a economia do
desenho, a composição que nos parece
tão natural por bem pensada, é fruto
de intensa meditação. Entre o mundo e
ele a pintura estabelece uma linguagem
lírica, mas refexiva. Entre Eduardo
Iglesias e o mundo a pintura estabelece
uma ousada ponte.
Ah, na questão do azul, devo dizer
que é a cor mais profunda do arcoíris, por isto mesmo confundida na
antiguidade como uma variante do
preto. Também é o manto da Virgem
Maria, pois o azul pode representar
a pureza e a paz. No Tibet, o azul é
aparentado com a transcendência e
o vazio. Zeus e Jeová pousam os pés
sobre o azul da abóboda celeste. É
também associada à nobreza, origem da

expressão “sangue azul”. E como o azul
representa a profundidade espiritual, a
leveza da alma, a tão rara felicidade, a
quase inacessível felicidade, nós temos
a lenda universal do “pássaro azul da
felicidade”. Talvez as pessoas saibam
muito bem porque gostam tanto do azul
de Eduardo Iglesias, independente dele
e de mim.

A fase inicial e de aprendizado de
Eduardo Iglesias é marcadamente
realista. Uma espécie de expressionismo
com ênfase no desenho. O seu modelo
principal é a obra dita “social” de
Candido Portinari e, por transmissão
indireta, a obra fgurativa de Pablo
Picasso, Fernand Léger e Kathe Kollvitz.
Considero um equívoco simplista
chamar parte da obra de Candido
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lyrical, but refexive, language. Between
Eduardo Iglesias and the world, painting
establishes a daring bridge.
Oh, in the matter of blue, I must
say that it is the deepest color of the
rainbow, which is why in old times it
was confused as a variant of black. It is
also the mantle of the Virgin Mary, as
blue can represent purity and peace. In
Tibet, blue is related to transcendence
and emptiness. Zeus and Jehovah set
foot on the blue of heaven’s vault. It is
also associated with nobility, origin of
the expression “blue blood.” And as blue
represents spiritual depth, lightness of
soul, the so rare happiness, the almost
inaccessible happiness, we have the
universal legend of the “blue bird of
happiness.” Maybe people know very
well because they like Eduardo Iglesias’s
blue so much, regardless of him and me.

Eduardo Iglesias’ initial and learning
phase is markedly realistic. A kind of
expressionism with an emphasis on
drawing. His main model is the so-called
“social” work by Candido Portinari and,
by indirect transmission, the fgurative
work of Pablo Picasso, Fernand Léger
and Kathe Kollvitz. I consider it a
simplistic mistake to call part of Candido
Portinari’s work “social work”. And the
other part, is it non-social work? It is
an excessively simple understanding
of the work of art. In this case, what
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interests us is that Eduardo Iglesias took
as a model the most dramatic part of
Portinari’s work, the one that records the
misery of the landless peasant and the
social consequences of this poverty.
This reference, starting point, was
not very long for Iglesias. Soon his
painting began to emphasize color
and an expressionist atmosphere,
with an emphasis on emotion. Scenes
from collective life, religious, folkloric,
provincial rituals. And that very starting
point, emotion, was refned and his
art started to be commanded by the
sensitivity and high awareness of the
form.
The accent is now on the play of
masses, plans, speculation on the flling
of space. And in the relentless pursuit of
dynamically occupying the space.
Eduardo Iglesias has no dynamic
relationship with the word. He does
not theorize. He does not remember
concepts. He has no opinions about his
work. He does not explain the creation
process. He only reports that he saw a
hole in the sidewalk and found it lyrical
and then made a picture. And then he
regretted that the hole in the pavement
was fxed with cement and that the
cement says nothing. It says nothing to
him. Just a fat, gray surface.
He does not speak, but recognizes
the poetry of words. He is non-verbal,
but strangely he has an ear for the verb.

Portinari de “obra social”. E a outra
parte, será obra não social? É um
entendimento excessivamente simples
da obra de arte. No caso, o que nos
interessa é que Eduardo Iglesias tomou
como modelo a parte mais dramática
da obra de Portinari, aquela que registra
a miséria do camponês sem terra e as
consequências sociais dessa carência.
Essa referência, ponto de partida,
não foi muito longa para Iglesias. Logo
a sua pintura começou a dar ênfase a
cor e à uma atmosfera expressionista,
com acento na emoção. Cenas da vida
coletiva, rituais religiosos, folclóricos,
provincianos. E esse próprio ponto
de partida, a emoção, se refnou e a
sua arte passou a ser comandada pela
sensibilidade e alta consciência da
forma.
O acento agora é no jogo de
massas, de planos, na especulação do
preenchimento do espaço. E na busca
incessante de ocupar dinamicamente o
espaço.
Eduardo Iglesias não tem relação
dinâmica com a palavra. Não teoriza.
Não se lembra de conceitos. Não tem
opiniões sobre o seu trabalho. Não
explica o processo de criação. Apenas
relata que viu um buraco na calçada e
que achou lírico e aí fez uma gravura.
E depois lamentou que o buraco na
calçada tenha sido concertado com
cimento e que o cimento não diz nada.

Acabou a festa (detalhe) 2016 - Pratos - 23 cm (altura)

Não lhe diz nada. Apenas uma superfície
plana e cinzenta.
Ele não fala, mas reconhece a
poesia das palavras. É averbal, mas
29
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He recognizes the poetry of
everything: his work is a permanent list
of what exists. The poetic mystery of
everything.
Eduardo Iglesias’ work is diverse and
has a paradoxical fact, as it consists of a
continuous series of paintings designed
according to tradition. The emphasis is
on composition, chromatic freedom, the
discussion of the support and possible
interference, such as the rupture of the
support, the inclusion of fragments, and
the aggregation of diferent materials,
with the obvious intention of breaking
the norm. It is not a painting that
repeats solutions and creates for itself a
routine of realization. On the contrary,
it contests itself numerous times. But
this questioning, in many ways, is now
part of a modern tradition. The art that is
commented.
Another aspect of Iglesias’ work is
frankly innovative. I would not say that
it is experimental, as it does not discuss
its reality as a work, it does not propose
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a continuous action of manifestations.
It is an unusual conception, an original
thought. It is what makes ordinary
stones become sculptures, painted
sheets of paper, twisted, presenting us
with unexpected monuments. Painted
dishes, accumulated vertically, become
a totem. Squeezed pigment tubes
become three-dimensional paintings.
What is paradoxical is that these two
aspects, of diferent conceptions, do not
exclude each other, but, on the contrary,
live together and illuminate each other.
One helps understanding the other.
Unity in diversity. Two aspects driven by
the same fervor, love for creation and
understanding of the world.

estranhamente tem ouvido para o
verbo.
Reconhece a poesia de tudo:
a sua obra é uma permanente
enumeração do existente. O
mistério poético de tudo.
A obra de Eduardo Iglesias é
diversifcada e apresenta um dado
paradoxal, pois é constituída por
uma série contínua de pinturas
concebidas segundo a tradição.
A ênfase é na composição, na
liberdade cromática, na discussão
do suporte e de possíveis
interferências, tais como a
ruptura do suporte, a inclusão
de fragmentos, e no agregar
matérias diversas, com a evidente
intenção de transgredir a norma.
Não se trata de uma pintura que
repete soluções e cria para si
mesmo uma rotina de realização.
Ao contrário, ela se contesta
inúmeras vezes. Mas esse

questionamento, de muitas maneiras,
hoje faz parte de uma tradição moderna.
A arte que se comenta.
Outra vertente do trabalho de
Iglesias é francamente inovadora.
Não diria que é experimental, pois
não discute a sua realidade de obra,
não se propõe uma ação contínua
de manifestações. Trata-se de uma
concepção inusual, de um pensamento
original. É o que faz pedras comuns se
tornarem esculturas, folhas de papel
pintadas, torcidas, nos apresentarem
inesperados monumentos. Pratos
pintados, acumulados verticalmente,
se tornam um totem. Tubos de
pigmentos espremidos viram pinturas
tridimensionais. O que é paradoxal é que
essas duas vertentes, de concepções
diferentes, não se excluírem, mas,
ao contrário, se conviverem e se
iluminarem mutuamente. Uma ajuda
a compreensão da outra. A unidade
na diversidade. Duas vertentes
impulsionadas pelo mesmo fervor, o
amor à criação e ao entendimento do
mundo.

Pássaro meteoro (detalhe) 2000 - AST - 110x170 cm
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Rua Itacolomi (Caminho das pedras - Higienópolis) - 2012 - Impressão jato de tinta e colagem sobre papel de algodão - 47x68 cm / 53,9x78,4 cm
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Pág. 36 O mensageiro - de 2005 a 2015 - Acrílico sobre tela - 57x76 cm

S/t - 2005 - Acrílico sobre tela - 100x80 cm
34

35

Memória de uma tarde violeta 1 - 2020 - ASP - 31x26 cm
36

S/t - 2006 Acrílico sobre madeira 67x44 cm
37

207 - 2012
Acrílica sobre tela,
composição com
tubos de tinta
120x110,5 cm
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Memória de uma tarde violeta 2 - 2020 - ASP - 34x32 cm
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Memória de uma tarde violeta 3 - 2020 - AST/P - 34x32 cm
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Memória de uma tarde violeta 4 - 2020 - ASP - 34x32 cm
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Memória de uma tarde violeta 5 - 2020 - ASP - 34x32 cm
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Torre 1 - 1998 A/alumínio - 50 cm (altura)
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Torre 1 - 1998 ASP 34 cm (altura)

45

Caneta 2 - 2007 - A/aluminio - 28 cm (altura)

Montanha azul - 2020 Múltiplo - 30x08 cm
Caneta 1 - 2007 A/aluminio 41 cm (altura)

46

47

Prato - 2005 - A/Prato - 40x40 cm

Acabou a festa - 2016 Pratos - 23 cm (altura)
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Objeto verde-rosa / rosa - 2014 - ASM - 35x60x09 cm
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Objeto verde-rosa / verde - 2014 - ASM - 35x60x09 cm
52
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Fonte - 2009 - Múltiplo
Círculos - 2000 - ASM - 50x50 cm
54
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Pássaro - 1972 - 24x28 cm

Eduardo Iglesias brinca com
objetos, pedrinhas, tubos de tinta
vazios, telhas quebradas ou inteiras,
canecas das quais jorra fuxo contínuo
de tintas, cachoeira de pigmentos,
folhas de papel enroladas como uma
idealizada caneta-monumento, folhas
pintadas enroladas atadas umas nas
outras dentro de uma sacola comum.
Mensageiro ancestral. Que mensagem
será essa, esses manuscritos
enrolados, esse código composto de
rolos de formatos variados? Talvez
seja pura poesia, uma maneira lírica
e visual de nos dizer que existe
uma mensagem e que existe um
mensageiro. Um poema de palavras
ocultadas. Papeis pequenos nos quais
pinta passarinhos.

Eduardo Iglesias plays with objects,
pebbles, empty paint tubes, broken
or whole tiles, mugs from which a
continuous fow of paints gushes,
waterfalls of pigments, sheets of paper
rolled up like an idealized monument
pen, painted sheets tied together in
each other inside of an ordinary bag.
Ancestral messenger. What message
will that be, these scrolls, this code
made up of rolls of diferent shapes?
Perhaps it is pure poetry, a lyrical
and visual way of telling us that there
is a message and that there is a
messenger. A poem of hidden words.
Small papers on which he paints birds.

Ruptura - 1980 Bronze 86x56x10 cm
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Fonte Bandeirantes Projeto 2003
56

### TEXTO EM PORTUGUÊS

57

“Era uma vez...” - 2008 A/ Tubos PVC - 29x23 cm
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Pág. 63 Relevo 1 - 2011 AST - 80x60 cm

Contador de
Estórias - 2009 40x40x40 cm

60

Págs. 64/65
Pássaro tropical - 2003 AS/P/Crayon - 69x100 cm
61
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Pág. 66 Relevo 2 - 2016 - ASP - 102x73 cm

S/t - 2017 - ASP - 102x73 cm
64

65

S/t - 2010 AST 100x80 cm
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Pássaro
meteoro 2 2007 70x100 cm
68

69

Painel cerâmico - 1995

Pássaro meteoro - 2000 AST - 110x170 cm
70
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O guardião - 2019 - ASP/colagem - 70x100 cm
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É surpreendente o contato com Eduardo
Iglesias em seu ateliê. Lá está aquele
senhor idoso, alto, cabelos longos e quase
inteiramente brancos, o bigode espesso
contornando a boca, o olhar comumente
severo e que, tantas vezes, se fixa em nós com
perplexidade. E que fala de maneira simples e
assertiva, quase sempre uma conclusão da qual
ignoramos os passos anteriores e dedutivos
do caminho. Se é que houve esse caminho de
construção. Eduardo Iglesias parece o sábio da
montanha, aquele homem que está sentado
diante de sua caverna e que nunca sabemos se
ele contempla o horizonte ou se contempla o
infnito horizonte interno e está absorvido com
a natureza de sua própria alma.
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The contact with Eduardo Iglesias in his
studio is surprising. There is that elderly man,
tall, with long hair almost entirely white, a thick
mustache around his mouth, a look that is
usually severe and that, so often, stares at us
with perplexity. And who speaks in a simple
and assertive way, almost always a conclusion
from which we ignore the previous and
deductive steps of the path. If there was such
a construction path. Eduardo Iglesias looks
like the wise man on the mountain, that man
who is sitting in front of his cave and we never
know if he contemplates the horizon or if he
contemplates the infnite internal horizon and is
absorbed with the nature of his own soul.

S/t - 2004 - AST - 130x130 cm
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Em um dia cinza - 2017/18 - AST/Alumínio - 96x78 cm

S/t - 1990 - ASP - 99x69 cm
76

Em um dia azul - 2017/18 - AST/Alumínio - 96x78 cm

Portal Arco-íris - 1998 - Colagem e acrílica sobre tela - 70 x 98 cm
77
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Págs. 80/81 Pássaro do planalto - 2010 - AST - 80x100 cm

Fragmentos - Noite - 2016 - ASP/Colagem - 102x73 cm
80

Fragmentos - Dia - 2015 - ASP/Colagem - 100x70 cm

Pág. 84 As cores vem lá de cima - 2003 - ASP - 100x70 cm
81
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Pág. 85 A formação da paisagem 1979 - Litografa - 100x70 cm

Memories of a violet
afternoon in the studio.
Iglesias wakes up in the
middle of the morning.

Memórias de uma
tarde violeta no ateliê.
Iglesias acorda no meio
da manhã.

The artist’s
meditation. He lingers
in front of each
object and nothing
more, other than
this concentration,
deserves his attention.
His look is a welcoming
gesture. Everything
enchants. Each object,
piece of metal, paper
clippings, small bird
notes, industrial
packaging. Cardboard,
loose stones found
on the pavement, the
artist’s soul identifes
with simple things,
including those
already destined for
a meaningless death,
unable to symbolize,
debris ready for
disposal. Eduardo
Iglesias resurrects these
formless pieces of
nothing.

A meditação do
artista. Ele se demora
diante de cada objeto e
nada mais, além dessa
concentração, merece
a sua atenção. O seu
olhar é um gesto de
acolhimento. Tudo
encanta. Cada objeto,
pedaço de metal,
recortes de papel,
pequenas anotações de
pássaros, embalagens
industriais. Cartolina,
pedras soltas achadas
no calçamento, a alma
do artista se identifca
com as coisas simples,
inclusive com aquelas
já destinadas à uma
morte sem signifcado,
incapazes de simbolizar,
detritos prontos para
o descarte. Eduardo
Iglesias ressuscita esses
pedaços informes de
nada.

As 4 estações - 2015 - AST - 120x120 cm
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Pássaro arco-íris - 2011 - AST - 64x85 cm
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O Walhalla (série wagneriana) - 1992 - AST - 150x140 cm
Mata atlântica 2 - 1999 - AST/TST - 140x150 cm

Pág. 92/93 Pantanal - 2010 - AST - 80x100 cm
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Fragmento - 1980 - Litografa/Colagem - 60x80 cm

Monte azul - 1999 - AST - 140x150 cm

Sinfonia inacabada - 1994 - AST - 87x114 cm
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Pág. 96/97 Fonte azul - 2018 - AST - 120x100 cm
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Pág. 98 O eco interrompido (detalhe) - 1980 - Litografa - 100x70 cm

Dunas - 2010 - AST - 80x100 cm
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S/t - 1986 - Litografa/Colagem - 60x80 cm
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Araucária (região sul) - 2010 - AST - 80x100 cm
Pág. 103 Monolito azul - 1980 - Litografa - 53x37 cm
Construção (região sudeste) - 2010 - AST - 80x100 cm
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Dos flhos deste solo és mãe
gentil, mata amada Brasil 2019 - AST - 110x150 cm
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4 - 2018 - AST - 120x110 cm

São Paulo 450 - 2004 - Digigrafa s/ tela - 105x100 cm

Pág. 108/109 Ilheus - 2010 - AST - 80x100 cm

104

105

106

107

Barcelona 1 - 1992 - Litografa - 100x70 cm
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Barcelona 2 - 1992 - Litografa - 100x70 cm
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S/t - 2005 - AST - 67x89 cm
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Babel - 2015 - AST - 100x80 cm
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Pág. 116/117 Primavera - 2019 - AST - 80x100 cm

Av. Angélica (Caminho das pedras - Higienópolis) - 2012 - Litografa - 78x54 cm
116

Pietá - 1993 - Litografa - 100x70 cm
117

Marajo (região norte) 2010 - AST - 80x100 cm
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Coqueiral - 2004 - ASP/Colagem - 100x70 cm

### TEXTO EM INGLÊS
There are artists with such a load
of individuality and carriers of extreme
sensitivity whose path is determined
only by their feeling. They are hardly
permeable to superfcial injunctions,
to the world of entertainment, to
occasional interests and even to public
applause. Pablo Picasso is the most
expressive example of an artist whose
lighthouse is his own intuition. Jackson
Pollock, the American art shaman,
and Francis Bacon, an Anglo-Irish
painter, whose paintings had a marked
individuality, are other examples. These
artists, possessed, bring a powerful and
unique contribution. We wouldn’t be the
same without them.

### TEXTO EM PORTUGUÊS
Existem artistas com tal carga
de individualidade e portadores de
extrema sensibilidade cujo percurso
é determinado apenas pelo seu
sentimento. São pouco permeáveis
às injunções superfciais, ao mundo
do entretenimento, aos interesses
ocasionais e mesmo ao aplauso público.
Pablo Picasso é o mais expressivo
exemplo de um artista cujo farol é
a própria intuição. Jackson Pollock,
o xamã da arte americana, e Francis
Bacon, pintor anglo-irlandês, cujas
pinturas tinham marcada individualidade,
são outros exemplos. Esses artistas,
possessos, trazem uma contribuição
poderosa e única. Não seríamos os
mesmos sem eles.

Um certo dia colorido - 2019 - ASP/Colagem - 102x73 cm
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Ritmo 2016 - ASP/
Colagem 100x70 cm
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Fragmentos - 2017 - ASP/Colagem - 60x92 cm
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S/t - 2010 - ASP/Crayon - 73x102 cm
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126

127

Pág. 126/127 O eco interrompido - 1980 - Litografa - 100x70 cm

Rumo Sul - 1962 - OST - 46x60 cm
128

Mulher grávida - 1968 - ASP - 70x100 cm
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Batucada - 1968 - ASP - 100x70 cm
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Anúncios classifcados - 1967 - Nanquim s/ papel jornal/tela - 120x60 cm
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Crucifcação - 1969 AST - 120x100 cm
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Ensaio geral - 1972 - ASP - 98/78 cm

Eduardo Iglesias’ work is
diverse and has a paradoxical
fact, as it consists of a
continuous series of paintings
designed according to
tradition. The emphasis is
on composition, chromatic
freedom, the discussion of
the support and possible
interference, such as the
rupture of the support, the
inclusion of fragments, and
the aggregation of diferent
materials, with the obvious
intention of breaking the
norm. It is not a painting
that repeats solutions and
creates for itself a routine of
realization. On the contrary,
it contests itself numerous
times. But this questioning, in
many ways, is now part of a
modern tradition. The art that
is commented.
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### TEXTO EM INGLÊS

A obra de Eduardo Iglesias
é diversifcada e apresenta
um dado paradoxal, pois
é constituída por uma
série contínua de pinturas
concebidas segundo a
tradição. A ênfase é na
composição, na liberdade
cromática, na discussão
do suporte e de possíveis
interferências, tais como
a ruptura do suporte, a
inclusão de fragmentos, e
no agregar matérias diversas,
com a evidente intenção de
transgredir a norma. Não
se trata de uma pintura que
repete soluções e cria para
si mesmo uma rotina de
realização. Ao contrário, ela
se contesta inúmeras vezes.
Mas esse questionamento, de
muitas maneiras, hoje faz parte
de uma tradição moderna. A
arte que se comenta.

### TEXTO EM PORTUGUÊS

Autoretrato - 1977 - AST - 30x30 cm

Pág. 138/139 Preparação - 1975 - AST
137

138
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Passarinheiro - 1971 - AST - 100x119 cm

Pág. 141 Capoeira - 1978 - Litografa (P/cor)- 60x80 cm
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Ala das Baianas - 1978 - Litografa (P.E.) - 60x80 cm
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Boi Bumbá - 1978 - Litografa (P. Ap.) - 60x80 cm
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Frevo - 1978 Litografa - 60x80 cm

Trapézio - 1978 - Litografa
(P.A.) - 20x56 cm
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Crucifcação - 1968 - AST - 180x154 cm

Natal - 1968 - AST - 180x210 cm
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Camimhantes - 1974 AST - 130x97 cm
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Quatro estudos em azul para
paisagem , arco-íris, sobreposição
e horizonte - S/d
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Vitral 1 “Paraty” - 1983 - 2 m Altura
152

Vitral 2 “Passarinheiro” - 1983 - 2 m Altura
153

### TEXTO EM INGLÊS
Another aspect of
Iglésias’ work is frankly
innovative. I would not
say that it is experimental,
as it does not discuss its
reality as a work, it does
not propose a continuous
action of manifestations. It
is an unusual conception,
an original thought. It
is what makes ordinary
stones become sculptures,
painted sheets of paper,
twisted, presenting
us with unexpected
monuments. Painted dishes,
accumulated vertically,
become a totem. Squeezed
pigment tubes become
three-dimensional paintings.
What is paradoxical is
that these two aspects, of
diferent conceptions, do
not exclude each other,
but, on the contrary, live
together and illuminate
each other. One helps
understanding the other.
Unity in diversity. Two
aspects driven by the same
fervor, love for creation and
understanding of the world.

### TEXTO EM
PORTUGUÊS

Outra vertente do
trabalho de Iglésias é
francamente inovadora.
Não diria que é
experimental, pois não
discute a sua realidade
de obra, não se propõe
uma ação contínua de
manifestações. Trata-se de
uma concepção inusual,
de um pensamento
original. É o que faz pedras
comuns se tornarem
esculturas, folhas de papel
pintadas, torcidas, nos
apresentarem inesperados
monumentos. Pratos
pintados, acumulados
verticalmente, se
tornam um totem.
Tubos de pigmentos
espremidos viram
pinturas tridimensionais.
O que é paradoxal é que
essas duas vertentes, de
concepções diferentes,
não se excluírem, mas, ao
contrário, se conviverem
e se iluminarem
mutuamente. Uma
ajuda a compreensão
da outra. A unidade na
diversidade. Duas vertentes
impulsionadas pelo mesmo
fervor, o amor à criação
e ao entendimento do
mundo.

Solidão - Praia - 1976 - AST - 30x30 cm
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Prisioneiro - 1972 AST - 50x50 cm
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Itinerário Iglesias
Em Washington DC USA participa
da Art81 , em Madrid Espanha expõe na
ARCO 82 e 83.
Expõe na Neville Sargent Gallery
em Chicago USA em 1983 e 1988, na
Galeria Realidade do Rio de Janeiro em
1986 e no Espaço Latino Americano em
Paris França, em 1990..
Eduardo Iglesias e sua irmã Amélia
em 1946

Realiza a primeira exposição em
1962 na Galeria Cromoi em São Paulo ,e
a partir daí participa de várias exposições
individuais e coletivas como Salão de
Arte Contemporânea de São Paulo em
1967 e 1969, 1ª Bienal de Santos em
1971 e Galeria André de São Paulo em
1973.
Em 1976 passa a freqüentar o Ateliê
Ymagos de Elsio Motta.

Em 1987 é convidado pela Wake
Forest University em Winston Salem NC
USA para um curso de litografa.
Com a instalação “Francisco e
Sebastião não foram convidados para
a ceia”, expõe com Sala Especial na IV
Bienal de Santos em 1993.
Em 1994 expõe a ” Wagneriana” no
Paço das Artes de São Paulo e em 1999
a mostra “A Viagem”no MUBE –Museu
Brasileiro de Escultura São Paulo, sendo
que essa mesma mostra foi apresentada
na Escola de Sociologia e Politica de
S.Paulo em 2004.
Realiza uma exposição de gravuras
e lança o álbum “Metamorfose” na
Biblioteca Mario de Andrade de S.Paulo.
Em 2007 expõe “Caixas” na galeria
Arte Aplicada de S.Paulo, e lança o livro
Iglesias Vida e Obra, com texto de Ida
Zami e editado pelo Instituto Olga Kos.
Em 2009 com a exposição “Uma
viagem de 1961 a 2009, expõe no
Espaço Vida em Marilia SP.

Jovens colecionadores: Carlos Alberto Bogaz, Amélia Sanches Daniel,
Walter Martire e Maurício Casela com Eduardo Iglesias numa exposição e
lançamento de livro

Em 2012 foram doadas 3 obras ao
MAB/FAAP Museu de ArteBrasileira e em
2014 apresenta a exposição “Brasil” no
MUBE Museu de Escultura de São Paulo.
Em outubro 2016 participa da expo
“Encontro na Garagem”, no Espaço
Cultural Bunkyo, e ,em setembro de
2017 na 2ª. Bienal Internacional de Gaia,
em Gaia,Portugal.
Em 2018 participa de expo P/B do
Acervo MAB/FAAP São Paulo , e também
doa mais 7 obras ao Museu.
Ilustrações para Suplemento Literário
do jornal O Estado de São Paulo “Que
falta que ele faz” (Imprensa Ofcial), capa
para livro “Amor não tem cor” de Paulo
Goulart e capa para livro “Vitrais” de
Neide Bassalobre Valera.

Bibliografa: Dicionário de Artes
Plásticas de Roberto Pontual, Dicionário
Brasileiro de Artistas Plásticos do
Instituto Nacional do livro (MEC), Visão
de São Paulo (Telesp), Anuário Brasileiro
de Artes Plásticas ( “Consulte” -vol II e
III) da Editora Roma e Dicionário de
Pintores Brasileiros da Bozano Smonsen.

Patrícia Motta e Eduardo Iglesias na Glatt/Ymagos
imprimindo uma gravura

Álbuns de gravuras: Continente
Solitário, Anotações de Percurso, Totem,
Metamorfose e Paisagens editados por
Glatt/Ymagos

Sabina Libman e Eduardo Iglesias na Galeria Arte Aplicada em
2020
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Jacob Klintowitz.
O perfl íntimo do crítico.

Certa vez o escritor Jacob Klintowitz
formulou uma descrição do seu sonho
paradisíaco. Não havia barreiras, serviço
auxiliar de pagamento de dívidas
cármicas, tribunal e julgamento de
méritos. Simplesmente o espírito, livre da
terceira dimensão, entraria num espaçotempo semelhante à essência do seu
próprio ser. No seu caso particular ele
tinha certeza de que esse espaço-tempo
seria povoado de palavras coruscantes,
musicalmente sonoras, dotadas de
grande beleza, desacompanhadas
de adjetivos, pois eles não seriam
necessários. E só haveria gerúndios
quando houvesse uma correspondência
com poemas: o vento vinha ventando...
E ele e essas palavras luminosas estariam
deslumbrados, fnalmente tinham se
encontrado e era de júbilo a sensação
que tinha ao ouvir no íntimo de seu ser
uma voz sussurrante: eu não disse que
no princípio era o verbo?

principais colunistas do Jornal da Tarde
(São Paulo). Além, é claro, de ser o autor
de 183 livros de arte nos quais abordou
os principais temas da arte de nossa
época e os mais destacados artistas
brasileiros.
Para Jacob Klintowitz um currículo
tradicional é importante, pois oferece
um panorama da vida profssional de
uma pessoa. Mas, em certos casos,
é igualmente importante, discutir a
signifcação e as características de um
percurso. Talvez até com a revelação de
seu sonho mais íntimo, como esse, o
da entrada do escritor no Paraíso. Jacob
Klintowitz acredita que essa intimidade
com o leitor fará bem aos dois. Quem
sabe, diz ele, seja possível os dois
sonharem juntos um novo sonho?

Não é por acaso que o crítico de arte
Jacob Klintowitz tenha se caracterizado
por tornar os seus ensaios sobre arte
e artistas em obras literárias. Para ele,
como para boa parte do mundo, a
palavra faz parte da literatura.
Outra característica de Jacob
Klintowitz é a sua conhecida
concentração no objeto pensado. É o
que lhe permitiu manter durante sete
anos uma coluna de arte e cultura diária
na Tribuna da Imprensa (Rio de Janeiro)
e ser, por dezenove anos, um dos
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A publicação deste livro viabilizou a realização das ofcinas de arte para
pessoas com deficiência intelectual do programa PINTOU A SÍNDORME DO
RESPEITO, em parceria com diversas instituições.
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Somos Vencedores!
Prêmio Cultura e Saúde

Ministério da Cultura, pelo Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva
em 2008 e 2010. O Instituto Olga
Kos de Inclusão Cultural foi o único a ganhar
“Nota 100” na região Sudeste.

Prêmio Areté

Apoio a eventos culturais em rede,Ministério da Cultura - Secretaria
de Cidadania Cultural, em 2010.

Ordem do Mérito Cultural

Reconhecimento do Governo Federal a personalidades, grupos artísticos,
iniciativas e instituições que se destacaram por suas contribuições à Cultura brasileira em 2009.

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva 2010

O Ministério da Cultura contemplou o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
como Pontão de Cultura através do programa
Cultura Viva.

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

1º lugar em nossa região no 2º
Prêmio Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão
Social do Ministério do Esporte.

Pela Arte se Inclui

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Assessoria
de Cultura para Gêneros e Etnias, lançou em 2001 a campanha “Pela Arte
se Inclui”. O Instituto Olga Kos está entre os
escolhidos, fazendo parte do livro que reúne
exemplos de que a arte também pode ser um
meio para a inclusão social deste segmento
da população.

Prêmio LIF 2013

O Prêmio LIF foi concebido em
2002 pela Câmara de Comércio
França-Brasil com o objetivo de
estimular, por meio do destaque
e visibilidade dados aos projetos inscritos, sobretudo aos vencedores, a
criação e/ou multiplicação de iniciativas que
promovessem uma transformação em prol
de melhores condições para as pessoas e a
sociedade. O Instituto Olga Kos conquistou o
3º lugar da categoria “Apoio às Comunidades
Locais” do XII Prêmio LIF.

Salva de Prata

No ano de 2014, a Câmara
Municipal de São Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto Olga Kos. A homenagem
deve-se à realização de relevantes serviços prestados à
sociedade paulistana, ao desenvolver projetos
artísticos e esportivos, os quais visam facilitar
o processo de inclusão social e cultural, além
de contribuir para a melhoria da qualidade de
vida de pessoas com deficiência intelectual,
principalmente Síndrome de Down.
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Voto de Júbilo

Em 2015, a Câmara Municipal de
São Paulo homenageou o Instituto Olga Kos com o Voto de Júbilo e Congratulações pelos relevantes
serviços prestados às pessoas com deficiência
intelectu-al, particularmente Síndrome de
Down.

Medalha Anchieta

A Medalha Anchieta é a maior
honraria da cidade de São Paulo. O prêmio, sempre acompanhado do Diploma de Gratidão da
Cidade de São Paulo, é concedido a personalidades e a instituições que, por
meio de suas trajetórias, conquistaram a admiração e o respeito do povo paulistano.

Prêmio ABCA 2015

Reconhecendo a contribuição,
para a cultura nacional, de críticos,
artistas, pesquisadores, instituições
e personalidades atuantes na área
das artes visuais, a Associação Brasileira dos Críticos de Arte instituiu,
em 1978, com o patrocínio da FUNARTE, um Prêmio Anual, em formato de um
troféu. Desde então, vem sendo distribuído
a personalidades do meio artístico. Todas as
categorias de premiação possuem o nome de
um crítico de reconhecida contribuição para a
cultura e as artes plásticas brasileiras.

Prêmio Selo de Qualidade

O “Prêmio Selo de Qualidade”
oferecido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) destaca os
projetos pelo nível de excelência
demonstrado na apresentação,
execução e prestação de contas,
atingindo alto grau de confabilidade em conformidade com os critérios técnicos defnidos
no programa de incentivo ao esporte.

II Encontro Cultural - Laços
de Amizade Espaço K

O Projeto Laços de Amizade
Espaço K em parceria com o
Ministério da Cultura e o Banco Safra homenageou o Instituto Olga Kos como uma das 10
entidades ajudadas pelo projeto.

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

O IOK foi selecionado como uma
das 100 melhores ONGs do Brasil
em 2017 de acordo com os padrões
de gestão e transparência. É uma ONG pra se
DOAR, e alcançou a admiração e o apoio das
pessoas.

Prêmio Destaque do Ano
2017

O objetivo do Prêmio é estimular a implementação de práticas inclusivas e aprimorar a gestão de políticas públicas, em especial na atuação com
os municípios paulistas com ações inclusivas
voltadas ao segmento das pessoas com deficiência. O IOK, além de ser um dos fnalistas
de ações inclusivas 2017, ganhou na categoria
Destaque do Ano pela pluralidade cultural e
esportiva para pessoas com deficiência.

Prêmio Chico Xavier

O prêmio foi instituído em
março de 2013, homenageando
pessoas e entidades que se destacam por atos e obras de amor ao próximo e
de estímulo à elevação do espírito humano.
A premiação visa ações que propiciem o engrandecimento e a harmonia nas relações entre os indivíduos na sociedade.

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

É a mais alta comenda do Poder
Legislativo Paulista conferido a
pessoas naturais ou jurídicas que
contribuem para o desenvolvimento social cultural e econômico do Estado
de São Paulo.

Prêmio Movimento Você e
a Paz

4ª edição do Movimento Você e
a Paz - Criado e idealizado pelo
médium e orador espírita Divaldo Franco, a iniciativa existe
desde 1998 e é uma atividade
sem conotação religiosa ou política, que tem
como propósito central desenvolver a cultura
de paz por meio da conscientização quanto à
necessidade de se contribuir para a conquista
de um mundo com mais harmonia, tolerância,
respeito e amor.

Prêmio Empresário
Amigo do Esporte

6ª edição do Prêmio Empresário Amigo do Esporte, realizada na sede da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP,
premiou o Presidente do Instituto Olga Kos de
Inclusão Cultural (IOK), Wolf Kos, na categoria
Maiores Amigos do Esporte - Pessoa Física.

Prêmio Brasil Mais
Inclusão

O Prêmio é uma homenagem
concedida anualmente pela
Câmara dos Deputados, a
empresas, entes federados (União, Estados
e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS) ou
personalidades
que
tenham
realizado
ações em prol da inclusão de pessoas com
deficiên-cia ou sejam, elas próprias,
exemplos de vida e superação.

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfca IPSIS

O Instituto Olga Kos foi agraciado no 28º Prêmio Excelência Gráfca IPSIS “Fernando
Pini” 2018, na categoria livros
culturais e de artes, no produto, Livro Caretas
Maragojipe - Fotógrafo João Farkas.

AUDIODESCRIÇÃO DAS IMAGENS DO LIVRO
MEMÓRIAS DE UMA TARDE VIOLETA, DE EDUARDO IGLESIAS
Este é um arquivo PDF acessível com audiodescrição, para que as pessoas com
deficiência visual possam ter acesso ao conteúdo e às informações contidas em cada
imagem. É possível fazer a leitura do texto e das imagens. Para isso, todas as imagens
foram audiodescritas e as descrições embutidas em código, permitindo sua
identificação pelos softwares leitores de tela usados por este público.
Considerando que a publicação está em duas línguas (Português e Inglês), usaremos na
versão acessível a indicação ### TEXTO EM PORTUGUÊS, ### TEXTO EM INGLÊS
para que os leitores de tela localizem com mais precisão os textos de cada idioma.
Inserimos a audiodescrição no final do livro para que leitores interessados em descrição
de imagens possam conferir o trabalho, identificado pelas páginas.
Audiodescrição: VER COM PALAVRAS.
Descrição de imagens: Rosangela Favaro, Andreia Paiva e Fatima Angelo.
Revisão: Lívia Motta.
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CAPA
AUDIODESCRIÇÃO: A capa do livro de Eduardo Iglesias é ilustrada pela
reprodução de acrílico sobre tela, de 1974, intitulada CAMINHANTES, que mostra,
com predominância de múltiplos tons de azul, inúmeras pessoas em fila
segurando grandes máscaras por uma haste fina. As figuras humanas
assemelham-se a retângulos na vertical com as bordas arredondadas e
indefinidas, em azul marinho quase preto, sendo a cabeça uma pequena esfera
em tons de amarelo bem sutis. Do canto superior esquerdo, em área mais escura,
a fila se estende até o canto inferior direito, onde estão cinco pessoas, de forma
não ordenada, algumas com a cabeça ligeiramente inclinada à frente. Cada um
carrega uma grande máscara, presa na extremidade de um mastro alto e
delgado. As máscaras têm linhas definidas, retas na parte de cima e ovaladas na
parte inferior, com olhos, nariz e boca evidentes nas cores azul, verde, roxo e
amarelo. O fundo da obra é aquarelado em azul cobalto em cima, clareando com
azul celeste e na parte inferior, praticamente branca, assemelhando-se ao infinito
do céu com nuvens, para onde caminham as pessoas segurando as máscaras
que ostentaram.
PÁGINA 3 - contracapa
AUDIODESCRIÇÃO: Na margem inferior, logotipo do Instituto Olga Kos
Inclusão Cultural, composto por um círculo bordô à esquerda dentro do qual
está a letra K em branco. À direita, a inscrição também em letras bordô:
"Instituto Olga Kos Inclusão Cultural".
PÁGINA 4
AUDIODESCRIÇÃO: Do lado esquerdo do texto, em coluna, os logotipos
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coloridos da Lei de Incentivo à Cultura; do patrocinador, Banco Toyota; do
parceiro Guarde Aqui Self Storage, e dos realizadores De Arte Comunicação e
Instituto Olga Kos. No rodapé: Secretaria Especial da Cultura, Ministério da
Cidadania e Governo Federal.
PÁGINAS 5
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da acrílica sobre tela, de 2011, intitulada
RELEVO. O recorte da obra mostra um retângulo na vertical, dividido
aproximadamente ao meio, no comprimento. Do lado esquerdo, predominam
vários tons de azul manchados e sobrepostos, com pinceladas na horizontal. Do
lado direito, há a predominância do amarelo, combinado ao verde na parte
superior, amarelo, laranja com vermelho na parte central e superior, e lilás,
roxo com branco na parte de baixo, também com pinceladas na horizontal. A
diferença marcante de cores na obra parece ressaltar a dualidade entre frio e
quente.
PÁGINA 10 E 11
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da reprodução de colagem de acrílica sobre
papel, de 2004, intitulada COQUEIRAL, que retrata principalmente a copa de
inúmeros coqueiros. São pintados sobre recortes de papel branco e colados
aleatoriamente sobre fundo azul noite, ora para a direita, ora para a esquerda,
tendo partes das bordas sobrepostas, nas cores azul, ocre, verde e roxo. As
pinceladas que formam os coqueiros são vigorosas e imprecisas, sobre fundo
aquarelado da mesma cor.
PÁGINA 12
AUDIODESCRIÇÃO: O recorte da acrílica sobre tela, de 2005, sem título,
mostra rolinhos de papel amarrados e pendurados. O fundo tem um degradê de
azul, no qual o mais escuro está na parte superior, passando pelo azul celeste,
chegando até um tom bem claro. Nesse fragmento da obra, vemos treze
rolinhos nas cores azul, verde, rosa, violeta, laranja, lilás e branco, amarrados
por um fio preto e pendentes em diferentes alturas, que transmitem uma
sensação de leveza, movimento e ludicidade.
PÁGINA 14 E 15
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da acrílica sobre metal, de 2000, intitulada
CÍRCULOS, que mostra quatro círculos em tons de azul, sobrepostos, em
diferentes tamanhos. A circunferência mais ao fundo é maior em azul profundo,
com nuances mais claras. Na sequência, um círculo menor deslocado para a
esquerda, em azul e verde. Depois, outro círculo menor em verde e amarelo,
mais para a direita e outro menor azul celeste e branco mais centralizado. A
tinta parece ter textura e granulação de pequenas pedrinhas incorporadas, uma
característica do artista, que se utiliza de uma variedade de materiais inusitados
na composição de suas obras.
Página 16
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da acrílica sobre papel, de 2020, intitulado
MEMÓRIA DE UMA TARDE VIOLETA 1, que mostra um tubo de tinta na vertical,
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multicolorido. O tubo espremido está fechado e tem tampa preta. Na parte
superior destaca-se o verde, no meio o amarelo e na parte de baixo, o lilás. A
tampinha e a borda contém leves resquícios de tinta e a sombra do tubo
projeta-se sobre o papel branco. Essa obra é uma referência quase lúdica na
qual tudo, mesmo o que já teria cumprido seu papel como uso, ainda pode ser
belo e se tornar arte.
Página 18 E 19
AUDIODESCRIÇÃO: O recorte da escultura em acrílica sobre metal, de 2014,
intitulada OBJETO VERDE-ROSA-ROSA, mostra um semi-círculo metálico
multicolorido. As pinceladas são carregadas de tinta, marcadas, formando
faixas nas cores roxo, ocre, lilás, azul profundo, rosa, amarelo e branco. Do
lado esquerdo e na parte mais alta da obra, ficam as cores mais fortes e na
parte baixa, a área de maior iluminação da peça. A parte interna do semicírculo é na cor preta.
PÁGINA 20 e 21
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da acrílica sobre tela, de 2010, intitulada
ILHÉUS, que retrata, com predomínio das cores verde e amarelo, as copas de
muitos coqueiros. Do lado esquerdo, como se fosse um recorte ampliado, um
pássaro em roxo, entre as folhas. Do lado direito, assemelhando-se a uma
colagem de papel branco, um coqueiro também em verde e amarelo com parte
do caule, com pinceladas mais leves, traz a iluminação da obra. Todo o restante
tem pinceladas carregadas de tinta, traduzindo uma exuberância impactante.
PÁGINA 22 e 23
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da acrílica sobre tela, de 2018, intitulada 4,
mostra, com pinceladas densas, em vários tons de azul, um corte retangular na
vertical. Na parte superior da obra predomina o azul profundo, com alguns
traços em preto; no centro, o azul é mais claro e branco, produzindo mais
luminosidade. Na borda inferior, quatro tubos de tinta espremidos nas cores
amarelo e verde, roxo e branco, amarelo e ocre e branco e lilás, sendo que
aproximadamente três quartos de sua altura estão dentro do retângulo azul e o
restante contido em uma faixa branca, que emoldura a obra. As pinceladas
fortes e precisas, conferem uma certa densidade à composição.
PÁGINA 24
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da acrílica sobre tela, de 1969, intitulada
CRUCIFICAÇÃO, que retrata, em tons de azul escuro, um grupo de pessoas, em
pé, aglomeradas, olhando para a frente, e outras de costas, em fila, todos com
vestes longas e escuras. Cinco mulheres, usando um manto longo azul escuro e
lenço na mesma cor envolvendo a cabeça, estão mais à frente, têm a
fisionomia contraída e posicionam-se em duplas, e outra um pouco atrás.
Parecem consolar-se. Entre as mulheres, uma sombrinha branca.
Do lado esquerdo, uma pessoa está sentada no chão com uma cesta sobre o
colo, possivelmente de frutas, na cor alaranjada. Do lado direito, de costas,
uma pessoa de casaco e calça comprida, ambos azul-marinho, com as pernas
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cruzadas, apoia-se numa bicicleta, desenhada com traços finos. O chão é
branco, sendo visível apenas na parte inferior da obra, do lado direito.
PÁGINA 27
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada
FREVO, de 1978, mostra, em tons de esmeralda e amarelo, uma multidão de
pessoas dançando em uma rua larga e descampada. Ao fundo o céu azulesverdeado, coqueiros e inúmeras casas térreas e assobradadas, representadas
por traços finos e limpos, com telhados, portas e janelas escurecidos. Os
frevistas ocupam o espaço entre as casas e estão na parte onde predomina a
cor amarela. São pessoas negras, sendo que os homens usam camisa e calça
brancas; e as mulheres blusa e saia curta e armada. Todos estão com os braços
para o alto ou abertos, e as pernas uma na frente da outra ou erguida,
parecendo dançar animadamente.
PÁGINA 29
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte da obra de 2016, intitulada ACABOU A FESTA,
que consiste em uma pilha de pratos pintados. São dezoito pratos de cerâmica
branca, sendo que os seis inferiores têm um diâmetro ligeiramente maior, neles
predominando as cores azul e verde. A seguir destacam-se alguns na cor
amarela. Os cinco pratos no alto da pilha são na cor lilás, e o último é branco,
parecendo estar sujo.
PÁGINA 30 E 31
AUDIODESCRIÇÃO: Recorte de acrílico sobre tela, de 2000, intitulada
PÁSSARO METEORO, que mostra parte de duas figuras semelhantes a
triângulos sobre um retângulo irregular em tons de azul. O retângulo tem
pinceladas transversais com inclinação para esquerda, e os triângulos
sobrepostos parcialmente lembram as asas de um pássaro, erguidas e abertas.
As pinceladas têm a mesma inclinação, nas cores azul lilás, laranja, amarelo e
verde.
PÁGINA 32 E 33
AUDIODESCRIÇÃO: A impressão jato de tinta e colagem sobre papel de
algodão, de 2012, medindo 47 por 68 cm e 53,9 X 78,4 cm, intitulada RUA
ITACOLOMI (CAMINHO DAS PEDRAS-HIGIENÓPOLIS), retrata um círculo
escuro dentro de outro mais claro com predominância das cores azulacinzentado. Essa área tem uma superfície de textura irregular, semelhante a
pedra de calçamento. As bordas dessa figura em cinza claro manchado, são
irregulares e contém outra circunferência bem escura, que remete a um buraco
aberto, com rachaduras em volta. Um pequeno retângulo, semelhante a um
tubo de tinta espremido, nas cores verde, amarelo e roxo está sobre a
rachadura, parecendo ter caído casualmente no chão. Toda a obra é
emoldurada por borda cinza clara.
Página 34
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela de 2005 a 2015, medindo 57 por 76
cm, intitulada O MENSAGEIRO, retrata, em fundo cinza claro, uma sacola
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contendo vários rolos de papel. A sacola que parece ser de algodão cru, está
em pé e tem uma única alça estreita e longa. Os papéis são multicoloridos e
têm diferentes diâmetros e tamanhos, alguns acima da borda da sacola.
Página 35
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2005, medindo 100 por 80 cm,
sem título, mostra rolinhos de papel amarrados e pendurados. O fundo tem um
degradê de azul, mais escuro na parte superior, passando pelo azul celeste,
chegando até um tom bem claro. Há cerca de vinte e cinco rolinhos nas cores
azul, verde, rosa, violeta, laranja, amarelo, lilás e branco, amarrados por um fio
preto e pendentes em diferentes alturas, que transmitem uma sensação de
leveza, movimento e ludicidade.
Página 36
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2020, medinho 31 por 26 cm,
intitulada MEMÓRIA DE UMA TARDE VIOLETA 1, mostra um tubo de tinta sobre
fundo branco, com largas margens manchadas em azul cobalto e celeste. O
tubo espremido está na vertical, é multicolorido e está fechado com uma tampa
preta. Na parte de cima destaca-se o verde, no meio o amarelo e na parte
inferior, o lilás. A tampinha e a borda contém leves resquícios de tinta e a
sombra do tubo projeta-se sobre o papel branco irregular. Essa obra parece ser
uma referência quase lúdica segundo a qual, mesmo o que já teria cumprido
seu papel como uso, ainda pode ser belo e se tornar arte.
Página 37
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre madeira, de 2006, medindo 67 por 44
cm, sem título, tem predominância da cor azul e contém uma fenda no meio. A
obra tem formato retangular no sentido vertical com cantos arredondados. A
abertura na madeira é na cor preta, estreita e irregular, também vertical,
contornada por uma profusão de cores: azul, roxo, rosa, alaranjado e verde. A
partir daí até as bordas, uma grande faixa manchada em vários tons de azul,
tinge a obra. A madeira, em sua espessura, também é pintada de preto.
Páginas 38 e 39
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2007-2012, medindo 110 X
110,5 cm, retrata, com predomínio da cor azul, uma composição com inúmeros
tubos de tinta, espremidos e sem tampa. Eles estão alinhados na horizontal,
enfileirados bem próximos, com a ponta virada para a esquerda, em tons de
azul escuro sobre fundo azul claro. No centro da composição, na mesma
posição, quatro tubos nas cores, de cima para baixo, lilás, roxo, laranja e verde
em tons manchados.
Página 40
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2020, medindo 34 por 32 cm,
intitulada MEMÓRIA DE UMA TARDE VIOLETA 2, mostra, com predominância da
cor azul, três tubos de tinta usados, sem tampa, no meio da tela, ligeiramente
deslocados para baixo. O fundo tem bordas e pinceladas irregulares, em vários
tons de azul. Os tubos estão colocados próximos, em leque, sobre uma
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superfície irregular, texturizada em azul noite e azul claro. O da esquerda é em
tons de azul, o do meio é verde, amarelo e lilás e o da extremidade direita,
branco com lilás.
Página 41
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela e papel, de 2020, medindo 34 por 32
cm, intitulada MEMÓRIA DE UMA TARDE VIOLETA 3, retrata sobre fundo
aquarelado em azul celeste e branco, três tubos de tinta usados sobre dois
triângulos irregulares. Os tubos estão destampados, dispostos em leque e são
coloridos em amarelo com verde, amarelo com violeta e roxo e branco. Os
triângulos com a ponta para cima e são em azul profundo, sendo que o maior
está ligeiramente sobreposto.
Página 42
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2020, medindo 34 por 32 cm,
intitulada MEMÓRIA DE UMA TARDE VIOLETA 4, retrata, em tons de azul claro,
um tubo de tinta, usado e sem tampa. Ele está colocado no centro da obra, na
vertical e ligeiramente inclinado para a direita. O fundo é em azul celeste bem
diluído, emoldurado por uma faixa em azul escuro. O tubo está pintado nas
cores: lilás, amarelo, verde e azul.
Página 43
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2020, medindo 34 por 32 cm,
intitulada MEMÓRIA DE UMA TARDE VIOLETA 5, retrata, com predominância de
azul noite, um tubo de tinta usado. Ele está no centro da obra, na vertical e
ligeiramente inclinado para a direita, sobre um retângulo irregular em azul bem
escuro, com margens brancas. O tubo está pintado em lilás com branco, laranja
com verde e amarelo.
Página 44
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre alumínio, de 1998, medindo 50 cm de
altura, intitulada TORRE 1, consiste em um empilhamento de cilindros de
alumínio coloridos, um dentro do outro. Assemelham-se a latas de bebida sem
a tampa, amassadas e retorcidas, formando canudos. Têm as cores, de baixo
para cima: azul noite, roxa, ocre, amarela, verde musgo, esmeralda e branca. A
base é quadrada e preta.
Página 45
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 1998, medindo 34 cm de
altura, intitulada TORRE 1, consiste em várias caixas formando uma pilha. São
nove no total, sendo a caixa da base maior. Todas possuem tamanhos e cores
diferentes. De baixo para cima, nas cores: preta, marinho, azul cobalto, azul
celeste, verde, amarelo, laranja, roxo e azul e branco. A caixa da base contém
a assinatura do artista em azul e o ano de criação.
Página 46 (lado esquerdo)
AUDIODESCRIÇÃO: A escultura acrílica sobre alumínio, de 2007, medindo 41
cm de altura, intitulada CANETA 1, é uma estrutura cônica de ponta afilada. Ela
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está em pé, inclinada para a esquerda, com a ponta para baixo, repousando
sobre uma estrutura circular branca. Está dividida em quatro segmentos em
cores manchadas e diferentes, que parecem encaixados um dentro do outro. A
parte inferior é azul, a seguinte, lilás e branca, a outra amarela e branca e a
superior, verde e amarela.
(lado direito)
AUDIODESCRIÇÃO: A escultura acrílica sobre alumínio, de 2007, medindo 28
cm de altura, intitulada CANETA 2, é uma estrutura cônica de ponta afilada. Ela
está em pé, inclinada para a direita, com a ponta para baixo, repousando sobre
uma estrutura circular branca. Está dividida em quatro segmentos em cores
manchadas e diferentes, que parecem encaixados um dentro do outro. A parte
inferior é preta, a seguinte verde e amarela, a outra laranja e a superior, roxa e
branca.
Página 47
AUDIODESCRIÇÃO: A obra de múltipla técnica, de 2020, medindo 30 por 08
cm, intitulada MONTANHA AZUL, é composta por um objeto de formato
retangular, comprido e fino, na vertical, sobre uma base branca. A parte
superior é pontiaguda e irregular, lembrando um caco de vidro ou uma telha
ondulada, na cor azul manchado. O restante da obra tem pinceladas soltas em
verde, laranja e roxo sobre fundo branco.
Página 48
AUDIODESCRIÇÃO: A obra de 2016, medindo 23 cm de altura, intitulada
ACABOU A FESTA consiste em uma pilha de pratos pintados. São dezoito pratos
de cerâmica redondos, sendo que os seis inferiores têm um diâmetro
ligeiramente maior, neles predominando as cores azul e verde. A seguir
destacam-se alguns na cor amarela. Os cinco no alto da pilha são na cor lilás, e
o último é branco, com texturas, parecendo estar sujo.
Página 49
AUDIODESCRIÇÃO: A obra em acrílica sobre prato, de 2005, medindo 40 por
40 cm, intitulada PRATO, mostra um tubo de tinta sobre um prato redondo
pintado com pinceladas irregulares em tons de azul. O prato está sobre um
papel quadrado branco acinzentado de bordas irregulares. O tubo em tons de
azul, está usado e destampado, colocado do lado esquerdo, com uma parte
para fora do do prato. Da ponta do tubo, saem três porções de tinta nas cores
verde, laranja e roxo.
Página 50 e 51
AUDIODESCRIÇÃO: A obra em acrílica sobre metal, de 2014, medindo 35 por
60 por 09 cm, intitulada OBJETO VERDE-ROSA/ROSA, mostra uma estrutura em
semi-círculo metálico multicolorido. As pinceladas são carregadas de tinta,
marcadas, formando faixas nas cores roxo, ocre, lilás, azul profundo, rosa,
amarelo, ocre e branco. Do lado esquerdo e na parte mais alta da obra, ficam
as cores mais fortes e na parte baixa, a área de maior iluminação da peça. A
parte interna do semi-círculo é na cor preta.
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Página 52 e 53
AUDIODESCRIÇÃO: A obra em acrílica sobre metal, de 2014, medindo 35 por
60 por 09 cm, intitulada OBJETO VERDE-ROSA/VERDE, mostra uma estrutura
em semi-círculo metálico multicolorido. As pinceladas são carregadas de tinta
em tons monocromáticos, formando faixas nas cores verde-folha, verde-água,
amarelo e azul celeste.
Página 54
AUDIODESCRIÇÃO: A obra em múltipla técnica, de 2009, intitulada FONTE,
retrata uma caneca de onde escorrem várias cores de tinta. A caneca é preta,
está deitada, com a asa virada para cima e dela jorra uma cascata de tintas nas
cores verde, laranja, lilás e branca, em diferentes comprimentos, sendo que a
cor branca é a maior.
Página 55
AUDIODESCRIÇÃO: A obra acrílica sobre metal, de 2000, medindo 50 por 50
cm, intitulado CÍRCULOS, mostra cinco círculos sobrepostos, em diferentes
tamanhos sobre base quadrada branca. A circunferência ao fundo em azul
profundo, com nuances mais claras, é maior. Na sequência, um círculo menor
deslocado para a esquerda, em azul com verde. Depois, outro círculo menor em
verde e amarelo, mais para a direita e outro menor azul celeste com branco
mais centralizado e o menor, mais à frente, em branco. A tinta parece ter
textura e granulação de pequenas pedrinhas incorporadas, caracterizando o
estilo do artista, que se utiliza de uma variedade de materiais inusitados na
composição de suas obras.
Página 56(lado esquerdo)
AUDIODESCRIÇÃO: A obra de 1972, medindo 24 por 28 cm, intitulada
PÁSSARO, consiste em uma pedra marrom-alaranjada, presa em um suporte
preto cilíndrico fino sobre uma base quadrada na mesma cor. A pedra tem a
parte superior reta e a inferior arredondada, com um vértice voltado para a
direita, semelhante ao bico do pássaro. No meio do corpo, há uma espécie de
triangulo pintado em verde com azul e amarelo, representando a asa.
Página 56 (lado direito)
AUDIODESCRIÇÃO: O projeto de 2003, intitulado FONTE BANDEIRANTES,
consiste em um copo na horizontal sobre uma pedra, de cuja boca sai um jorro
multicolorido. O copo é preto, está no meio de uma pedra de formato
aproximadamente quadrado marrom avermelhado com pontos pretos.
Página 57
AUDIODESCRIÇÃO: A escultura em bronze, de 1980, medindo 86 por 56 por
10 cm, intitulada RUPTURA, possui forma trapezoidal com o lado maior voltado
para cima. O trapézio irregular tem um orifício não vazado e uma grande fenda
que atinge grande parte da peça. Está colocada sobre uma base retangular
preta e tem partes polidas e outras manchadas.
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Página 58 e 59
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre canos de PVC, de 2008, medindo 29 por
23 cm, intitulada ERA UMA VEZ, possui três canos de PVC pintados e
posicionados sobre uma base retangular branca. O cano da esquerda é o maior
e tem a superfície cortada na diagonal e pintados em azul marinho, azul cobalto
e celeste. O cano do meio, é o menor e tem a borda reta e pinceladas nas
cores lilás, roxo, laranja, verde e amarelo. O cano da direita tem tamanho
intermediário, e a borda cortada na transversal e também recebeu tintas nas
cores azul marinho com azul cobalto e azul celeste. Na base branca, vemos o
título do lado esquerdo e a assinatura do artista do lado direito.
Página 60
AUDIODESCRIÇÃO: A obra de 2009, medindo 40 por 40 por 40 cm, intitulada
CONTADOR DE ESTÓRIAS, consiste em 12 tubos na vertical sobre uma placa
fina quadrada e branca. Um tubo de maior altura e diâmetro, tem a borda
cortada na transversa, está no meio pintado nas cores verde, laranja, amarelo,
lilás e branco. Os outros tubos têm diâmetros idênticos e alturas diferentes e
são coloridos em tons de azul.
Página 61
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2011, medindo 80 por 60 cm,
intitulada RELEVO 1, retrata um retângulo na vertical, com predominância a de
tons de vários tons de azul manchados. Dentro desse retângulo, outra figura
semelhante a um trapézio alongado com pinceladas horizontais em tons de
verde, amarelo, laranja, roxo, lilás e branco, parece ter textura e volume.
Página 62 e 63
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel e crayon, de 2003, medindo 69 por
100, intitulada PASSARO TROPICAL, retrata sobre uma faixa vertical preta, um
bico aberto de pássaro. Essa faixa fica centralizada em um retângulo em tons
de azul cortado por inúmeras linhas azuis em várias direções. Esse bico é
pintado por fora com crayon nas cores verde, amarelo, laranja, rosa e lilás e é
totalmente branco por dentro.
Página 64
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2016, medindo 102 por 73 cm,
intitulada RELEVO 2, tem um retângulo na vertical, em de azul claro e branco,
com pinceladas transversais. Dentro desse retângulo, outra figura semelhante a
um trapézio alongado, ligeiramente inclinado para a esquerda com pinceladas
carregadas e horizontais em tons de verde com amarelo, laranja, roxo com lilás,
parece ter textura e volume.
Página 65
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2017, medindo 102 por 73 cm,
sem título, retrata uma figura retangular com bordas arredondadas na vertical,
em tons de azul, atravessado na horizontal por uma faixa branca. O fundo da
obra é todo em azul celeste com branco em pinceladas irregulares. Os tons de
azul escuro e cobalto da figura central, criam reentrâncias e saliências como a
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superfície de uma esponja. A estreita faixa branca, em formato de V aberto,
tem inúmeros retângulos pequenos, na vertical, em tons de azul, laranja, verde
e roxo.
Página 66 e 67
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2010, medindo 100 por 80 cm,
sem título, retrata, sobre fundo azul claro com branco uma figura multicolorida
que lembra parte de uma espiral. No canto inferior direito, há dois cones em
azul, um dentro do outro, depois abrem-se em outros duplos e triplos, nas
cores, verde, amarela, ocre, roxo, lilás e branca, sendo que os últimos estão
desencaixados e soltos no ar.
Página 68 e 69
AUDIODESCRIÇÃO: A obra de 2007, medindo 70 por 100 cm, intitulada
PÁSSARO METEORO 2 mostra parte de duas figuras semelhantes a triângulos
sobre um círculo no meio de dois retângulos em tons de azul celeste. O
retângulo de fora assemelha-se a uma moldura. O outro é irregular, com
pinceladas em branco arredondadas que lembram nuvens. No centro, há um
círculo irregular em azul marinho sobre outro quase totalmente encoberto em
azul claro. Os triângulos irregulares sobrepostos parcialmente lembram as asas
de um pássaro sendo que o de trás é branco e o da frente tem as cores azul,
verde, amarelo e rosa. Na base das asas, cinco pequenos triângulos nas cores
amarelo, laranja, roxo, verde e azul.
Página 70
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2000, medindo 110 por 170 cm,
intitulada PASSARO METEORO, retrata duas figuras em formato de triangulo
isósceles sobrepostos sobre um retângulo de bordas irregulares, em tons de
azul, que remetem às asas de pássaro. As pinceladas do retângulo são
transversais com a área de iluminação na borda inferior direita. As asas nas
cores branco, azul, verde, amarelo, laranja, roxo e azul noite, estão com a base
virada para baixo e quase metade fora do retângulo.
Página 71
AUDIODESCRIÇÃO: O painel cerâmico, de 1995, contém 30 peças de
cerâmica pintadas em azul claro com pontos em azul marinho. No centro do
painel, há uma esfera ligeiramente achatada, em azul escuro com pontos mais
claros. Nela, um triangulo de bordas irregulares, com o vértice para fora. A
base em branco, está quase na extremidade direita da esfera e tem as cores
verde água, verde com amarelo, laranja, vermelho, ocre, azul e preto.
Página 72 e 73
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel e colagem, de 2019, medindo 70
por 100 cm, intitulada O GUARDIÃO, retrata um retângulo de bordas
irregulares, com profusão de pinceladas curtas e grossas, nas cores roxo,
laranja, vários tons de verde e azul. Parece representar um grande canteiro
com muitas flores coloridas, campo esverdeado e céu azul. Entre as pinceladas,
pequenos pontos brancos, iluminam a obra. Bem no meio do retângulo
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multicolorido, de bordas irregulares, uma figura semelhante a um triângulo com
o ápice delgado para cima, nas cores azul noite e cobalto, forma uma área de
interrupção de continuidade na obra, assemelhando-se a um rasgo, a um
esgarçamento.
Página 74 e 75
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2004, medindo 130 por 130 cm,
sem título, com fundo azul claro com branco, em pinceladas transversais, tem
uma forma comprida e triangular cortando a obra na vertical. A figura de ápice
bem fino voltado para baixo, parece mergulhar na obra com cores exuberantes
como preto, roxo, ocre, laranja, amarelo, verde e azul, ficando com a base
ligeiramente fora do grande retângulo, emoldurado de preto.
PÁGINAS 76(superior)
AUDIODESCRIÇÃO: o alumínio sobre tela / alumínio, de 2017/18, medindo
96 por 78 cm, intitulado EM UM DIA CINZA, retrata, ao centro, na parte
superior, uma forma triangular, semelhante a um bico de pássaro, com a base
virada para cima, com pinceladas de azul, verde, laranja e violeta. Essa forma é
pontiaguda numa extremidade e reta na outra, com deformidades entre as
duas pontas. Os tons de cinza com branco e recortes de preto, lembram um
céu cinzento.
PÁGINAS 76 (inferior)
AUDIODESCRIÇÃO: o alumínio sobre papel, de 1990, medindo 99 por 69 cm,
sem título, retrata, uma meia lua com fundo de azul escuro com resíduos
suaves de branco, destacando ao centro, uma forma pontiaguda, estreita e
longa, com algumas ondulações nas bordas. A forma pontiaguda é colorida
como um arco-íris em tons verdes, azuis, amarelo, cor de rosa e branco.
PÁGINAS 77 (superior)
AUDIODESCRIÇÃO: o alumínio sobre tela, de 2017/18, medindo 96 por 78
cm, intitulado EM UM DIA AZUL, retrata, uma meia lua com fundo em tons de
azul levemente manchado de branco, destacando ao centro, uma forma
semelhante a um bico de pássaro, com pinceladas em tons de azul, verde,
laranja e violeta. Essa forma é pontiaguda numa extremidade e reta na outra,
com ondulações entre as duas pontas. O colorido dela destaca-se sobre o azul
profundo lembrando um horizonte calmo e infinito.
PÁGINA 77 (inferior)
AUDIODESCRIÇÃO: a colagem e acrílica sobre tela, datada de 1998, medindo
70 por 98 cm, intitulada PORTAL ARCO-ÍRIS nas cores cinza, tons de verde,
amarelo, laranja, violeta e azul, tem muitos arcos, de traços suaves, uns sobre
os outros, em tamanhos descrescentes. O último arco, o menor de todos, forma
o desenho de um portal ao centro da imagem. Os arcos sobre fundo
acinzentado, em um movimento contínuo, vão ganhando as cores do arco-íris
até encontrarem o azul escuro quase preto da abertura do portal.
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PÁGINA 78 e 79
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2010, medindo 80 por 100 cm,
nomeada PÁSSARO DO PLANALTO, tem tons predominantes de azul, verde e
amarelo. A tela mostra uma paisagem com degradê de cores de pinceladas
delicadas e contínuas. No centro da tela, destaca-se uma figura curva com suas
extremidades retas, parecendo um tronco grosso e curvo de cor branca com
respingos coloridos. Sobre ele um traço preto, estreito e longo na transversal.
O horizonte em tons de azul celeste e marinho funde-se com tons de amarelo e
verde claro e escuro. Na parte inferior, pinceladas de laranja misturam-se com
o amarelo e branco com sutis recortes de vermelho.
PÁGINA 80
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel-colagem, de 2016, medindo 102
por 73 cm, intitulada FRAGMENTOS–NOITE, é composta por centenas de
retângulos colados e sobrepostos em várias direções. Predominam cores
escuras - azul marinho e azul turquesa, com recortes em verde claro, laranja e
roxo preenchendo todo o papel. As bordas brancas do papel formam uma
moldura estreita na obra.
PÁGINA 81
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel-colagem, de 2015, medindo 100
por 70 cm, intitulada FRAGMENTOS – DIA, é composta por colagens de vários
fragmentos pontiagudos e disformes, distribuídos de maneira espaçada no
papel nas cores azul celeste, azul marinho, lilás, verde e laranja e alguns tons
de azul escuro. As cores deixam manchas quase transparentes em toda folha
branca. As bordas do papel, pintadas, em tons de azul marinho e celeste,
formam uma moldura em torno da obra.
PÁGINA 82
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 2013, medindo 100 por 70 cm,
intitulado AS CORES VEM LÁ DE CIMA, sugere uma cachoeira de pigmentos
nas cores branco, laranja, roxo e verde que caem entre paredes em tons de
azul escuro quase preto de pinceladas fortes. Na parte superior, os pigmentos
de cores são mais largos, estreitando-se do meio para baixo. Na parte inferior,
os pigmentos espalham-se e se misturam formando ondulações, remetendo a
quedas d’água batendo no chão e respingando.
PÁGINA 83
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia de 1979, medindo 100 por 70 cm, intitulada A
FORMAÇÃO DA PAISAGEM, nas cores cinza, verde-escuro, vermelho, amarelo e
branco, mostra, na parte central, mais acima, o desenho de um orifício de onde
sai uma cachoeira de pigmentos. Estes alargam-se, respingando e espalhandose, formando manchas, traços e linhas finas contínuas que parecem desenhar
telhados e contornos de casinhas de uma cidade vista ao longe. O contorno da
moldura é pintado em linhas finas e tortas ao redor do desenho, e o título da
obra e assinatura estão escritos à mão livre na parte inferior. A cor cinza
preenche um pouco mais da metade da folha, e na parte inferior predomina a
cor branca.
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PÁGINA 84 e 85
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2015, medindo 120 por 120 cm,
intitulada AS 4 ESTAÇÕES, nas cores em degradê vermelha, laranja, verde, azul
e lilás, do mais escuro para o claro, em sentido horário, é composta por um
grande círculo largo que tem divisões retangulares com cores representando as
estações do ano. Um círculo branco estreito contorna a pintura sobre fundo de
pinceladas manchadas de azul claro e escuro. Cada parte do círculo é pintada
em uma tela, o encaixe das quatro telas retangulares na vertical e horizontal
formam a obra e a pintura, deixando um espaço quadrado e aberto no centro.
PÁGINA 86 e 87
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2011, medindo 64 por 85 cm,
intitulado PÁSSARO ARCO-ÍRIS, nas cores predominantes azul e branco, é
composta por um grande arco-íris de três cores roxo, laranja e azul sobre faixa
branca que parece cruzar o céu calmo pintado de azul claro e branco em
pinceladas transversais. No centro do arco-íris, um objeto cilíndrico de cor preta
e tamanho pequeno, lembrando um cano colocado na vertical sugere o corpo
de um pássaro voando, cujas asas são compostas pelo arco-íris. Na parte
inferior direita, tons esfumaçados de cor branca atenuam as cores do arco-íris,
assemelham-se as nuvens.
PÁGINA 88
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, produzida em 1992, medindo 150
por 140 cm, intitulada WALHALLA (SÉRIE WAGNERIANA), nas cores
predominantes azul claro e azul escuro, é composta por uma imagem
arredondada nas extremidades e com base reta, preenchida de pinceladas de
azul escuro com contorno azul claro, sugerindo uma montanha azulada. Um
arco-íris com três cores - laranja, lilás e verde sobre faixa branca cruza a
imagem, da esquerda para o centro, descendo e terminando na base da
montanha, na lateral direita. Algumas pedrinhas de formas redondas,
pontiagudas ou retangulares, em tons de preto, azul e verde, parecem deslizar
sobre o arco-íris, acumulando-se na base da montanha. À direita, na parte
superior, outras nove pedrinhas, nos mesmos tons, um pouco maiores que as
outras, de formato arredondado ou disforme, formam uma linha curva,
parecendo flutuar sobre a montanha. Desenhos de pedrinhas de tamanhos
diferentes, em formatos arredondados e pontiagudos estão espalhados,
flutuando sobre a pintura. O fundo da pintura é em azul claro e branco,
assemelhando-se a céu azul com nuvens. A moldura é formada por linhas retas
marrons.
PÁGINA 89
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela e textura sobre tela, produzida em
1999, medindo 140 por 150 cm, intitulada MATA ATLÂNTICA 2, nas cores azul
claro, cinza, verde, branco, laranja e lilás, sugere uma paisagem. A tela está
dividida por uma linha cinza diagonal ao centro, formando dois triângulos. À
esquerda, o recorte é maior, sugerindo o céu azul com manchas acinzentadas
na parte superior, vegetação rasteira em tons de verde em uma faixa diagonal
ao centro, e campo florido em tons de laranja e lilás na porção inferior. À
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direita, dentro de um triângulo, com base reta em cima e ponta fina para baixo,
a continuidade do céu com intensificação dos tons carregados de cinza em
pinceladas largas ocupa a parte superior direita. Na parte de baixo à direita,
tons esmaecidos de branco e cinza apagam as cores alegres da vegetação e
flores que estão à esquerda.
PÁGINA 90 e 91
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, produzida em 2010, medindo 80 por
100 cm, intitulada PANTANAL, em tons de azul claro, branco e tons de verde,
sugere duas paisagens: uma em primeiro plano, e outra ao fundo. Em primeiro
plano, no centro da tela, um quadro translúcido de fundo azul claro, contendo
uma árvore com copa ampla em tons aquarelados de verde-claro e escuro,
amarelo, branco e azul, de pinceladas circulares, com tronco refletido na água.
O tronco da árvore tem pinceladas suaves de cor branca quase transparente. O
rio de águas calmas é representado por uma faixa azul na parte inferior do
quadro. Ao fundo, um céu de pinceladas de azul claro com branco. Uma faixa
larga em tons manchados de azul escuro e azul claro com pequenos recortes de
verde delimita a porção inferior como um grande rio no Pantanal. Pinceladas
pontuais e delicadas de verde e azul escuro lembram uma vegetação rasteira e
abundante no canto esquerdo, e menos volumosa no canto direito.
PÁGINA 92 (superior)
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia/colagem, de 1980, medindo 60 por 80 cm,
intitulada FRAGMENTO, mostra, em primeiro plano, a pintura de uma árvore
que parece colada no meio de uma folha branca com desenhos rascunhados a
lápis nas laterais. A árvore, em tons claros, tem copa ampla e cheia, com
recortes em verde, laranja e azul de pequenos espirais, pontos e manchas. O
tronco pequeno é levemente curvado para a direita. O chão de cor clara
amarelada tem pequenas elevações curvas ao fundo. A sombra da árvore
projeta-se no chão à frente, formando uma mancha marrom. Pontos alongados
de cor preta lembram pessoas ao longe, ao lado de alguns barcos coloridos.
Acima da copa das árvores, o céu azul escuro, e abaixo pinceladas de cor cinza
esfumaçada. Em segundo plano, nas laterais, contornos de tinta preta.
PÁGINA 92 (inferior)
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1994, medindo 87 por 114 cm,
intitulada SINFONIA INACABADA, na cor predominante azul marinho, com
respingos de pigmentos nas cores azul, lilás, verde e amarelo, é composta de
moldura incompleta de madeira lisa e clara, além de pinturas que vão até a
metade do quadro, parecendo inacabadas. Os tons de azul escuro preenchem o
fundo do quadro até o meio, misturando-se com pinceladas finas de rabiscos e
manchados intensos e vívidos de azul, verde, lilás e amarelo. Os respingos de
pigmentos parecem escorrer para fora do quadro de moldura presente apenas
na parte superior, e pintada pela metade nas laterais, sendo maior do lado
esquerdo. Na parte inferior do quadro vemos uma linha tênue e fina que revela
as bordas da tela branca.
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PÁGINA 93
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1999, medindo 140 por 150 cm,
intitulada MONTE AZUL, nas cores predominantes azul claro e azul escuro com
recortes em vermelho, amarelo, laranja e verde, sugere um monte na cor azul
escura ocupando quase todo o quadro. Ele é arredondado na lateral esquerda e
reto na lateral direita, formando uma ponta no meio. O azul escuro do monte
compõe harmonicamente com o azul claro com manchas brancas que
preenchem o fundo do quadro. Na parte inferior, abaixo do monte, uma faixa
larga retilínea com pinceladas coloridas na vertical.
PÁGINA 94 e 95
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2018, medindo 120 por 100 cm,
intitulada FONTE AZUL, retrata, com tons aquarelados de azul claro e azul
escuro, uma grande fonte, com pinceladas de azul escuro na horizontal
afunilando-se para a direita. A ponta do funil forma um triângulo fino, do qual
sai uma pincelada longa e estreita de cor branca, evocando a água que escorre
para o grande mundo de águas azuis, como uma nascente. Pinceladas de azul
claro preenchem o fundo. Do centro para baixo, pinceladas curvas de azul
escuro sugerem um leve movimento ondulante, que lembra águas tranquilas.
Faixas largas de cor cinzenta e aguada emolduram a parte superior e inferior do
quadro.
PÁGINA 96
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia produzida em 1998, medindo 100 por 70 cm,
intitulada O ECO INTERROMPIDO (Detalhe), mostra uma fenda de cima a baixo
da tela, estreita e profunda, com bordas irregulares. Na base da tela, o
contorno de montanhas feito com lápis crayon preto. No canto inferior
esquerdo, dentro de um retângulo contornado de preto, uma figura humana
sentada de costas, com corpo grande arredondado e cabeça pequena, de frente
para uma árvore com copa formada por pinceladas de cor vermelha, laranja e
alguns pontos pretos, e tronco fino. Alguns pigmentos parecem cair da copa
como folhas flutuando. À direita deste quadro retangular, na parte inferior da
obra, uma réplica do mesmo quadro, que parece quebrado ou esfacelado no
chão.
PÁGINA 97
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, produzida em 2010, intitulada
DUNAS, nas cores predominantes branca, azul e verde, é composta por
camadas grossas de tinta branca, com contornos de sulcos, fendas e poças com
pigmentos azuis, ocupando todo o quadro. Pinceladas miúdas e delicadas de
cor verde parecem formar uma vegetação rasteira e concentrada na parte
superior esquerda, que se alastra um pouco para direita. Ao fundo, na parte
superior, a cor azul remete ao mar de águas calmas.
PÁGINA 98 e 99
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia/colagem, produzida em 1986, medindo 60
por 80 cm, sem título, na cor azul escura manchada, destaca, ao centro, uma
fenda que deixa as bordas do papel dobradas. Sobre ela, a colagem de um
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desenho com três coqueiros, um ao lado do outro, carregados com alguns
cocos pretos. O coqueiro do meio, mais alto, de folhas verde-claras, forma uma
sombra no chão. Os coqueiros laterais, menores, têm folhas verdes e cor de
laranja. Ao redor deles, recortes de traços finos e pontos pretos, parecendo
pássaros voando, arbustos, pessoas e barcos. Ao fundo, céu em tons de azul
com verde, e o chão em tons de amarelo com laranja. Ao redor da colagem,
uma moldura larga com pintura manchada de azul escuro. Sobre uma das
dobras rasgadas do papel, na parte inferior, informações e assinatura da obra
escritos a lápis.
PÁGINA 100 (superior)
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2010, medindo 80 por 100 cm,
intitulada ARAUCÁRIA (REGIÃO SUL), nas cores azul escuro, verde, amarelo,
lilás e laranja, retrata, ao centro, a pintura de uma araucária, de folhas azuis
escuras com fundo azul claro, sobreposta a um quadro maior. Em segundo
plano, o horizonte azulado, com vegetação uniforme de cores sobrepostas e
manchadas de pinceladas fortes de verde, lilás, amarelo e laranja.
PÁGINA 100 (inferior)
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, produzida em 2010, medindo 80
por100 cm, intitulada CONSTRUÇÃO (REGIÃO SUDESTE), mostra, à esquerda,
pintura de traços fortes e pretos de uma estrutura alta que lembra um
andaime, com muitas barras paralelas e sobrepostas, reforçando o meio do
andaime. Ao fundo, pinceladas sutis e manchadas em tons de azul, com
respingos pretos. Dois pedaços de barras estão no chão à frente do andaime,
na parte inferior. À direita, o horizonte de cor azul manchada, com pinceladas
miúdas e mescladas de verde, amarelo e lilás, remetendo a um grande campo
florido.
PÁGINA 101
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia, de 1980, medindo 53 por 37 cm, intitulada
MONOLITO AZUL, nas cores predominantes preto, cinza, azul, verde e amarelo,
sugere uma sobreposição de quadros iguais, sendo um ao fundo (em tons de
cinza e preto) e o outro em primeiro plano (colorido em tons de azul, verde e
amarelo). Em primeiro plano, a pintura de uma paisagem com céu azul e hastes
finas na horizontal, onde estão pousados muitos passarinhos. O horizonte, de
cor azul mais clara, é complementado por quatro coqueiros de caule fino e
folhas verdes ao centro. Uma mancha escura lembra a sombra dos coqueiros,
que têm à frente muitos barquinhos coloridos e pessoas ao redor deles. A
moldura, de pinceladas grossas na cor cinza, está sobreposta a outra moldura
de cor preta.
PÁGINA 102 e 103
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2019, medindo 110 por 150 cm,
intitulada DOS FILHOS DESTE SOLO ÉS MÃE GENTIL, MATA AMADA BRASIL,
nas cores predominantes azul, verde, amarelo e lilás, mostra a pintura de um
grande campo florido com céu azul, com destaque para cinco objetos
perfurantes que atravessam a tela. Os objetos, de cor preta, lembram longas
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barras de ferro estreitas e retas que perfuram a tela em cinco partes da
pintura. Na parte superior, o céu de pinceladas manchadas de azul claro e
escuro, e mais abaixo o campo florido com pinceladas miúdas em tons
predominantes de verde e recortes de cor lilás e laranja. Na parte inferior, a
frase escrita com tinta preta entre aspas: "Dos filhos deste solo és mãe gentil,
mata amada Brasil".
PÁGINA 104
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2018, medindo 120 por 110 cm,
intitulada 4, na cor predominantemente azul, mostra a pintura de um retângulo
na vertical, com pinceladas fluídas e fortes de azul escuro com manchas
centrais de azul claro e alguns traços em preto, parecendo o movimento suave
das águas de um rio. Na parte inferior esquerda, destaca-se a pintura de quatro
objetos lado a lado, que lembram tubos de tinta vazios e amassados,
posicionados às margens do rio. As pinceladas fortes e precisas, conferem uma
certa densidade à composição. A moldura do quadro é branca com contorno
preto.
PÁGINA 105
AUDIODESCRIÇÃO: A digigrafia sobre tela, de 2004, medindo 105 por 100
cm, intitulada SÃO PAULO 450, nas cores misturadas de amarelo, verde,
vermelho e azul, é composta de uma imagem impressa de cor cinza e apagada
da cidade de São Paulo vista de cima, com muitos prédios altos e muitas
árvores ao redor. A imagem na parte inferior é pequena em relação ao quadro,
que tem fundo de impressão marmorizada. Na parte superior, sobre a moldura
de madeira, destacam-se 6 canecas de cor escura viradas com a boca para
frente, derramando tintas coloridas já endurecidas, que formam esculturas de
gotas achatadas, semelhantes a asas de passarinhos. As asas das canecas
viradas para cima parecem os bicos dessas aves.
PÁGINA 106 e 107
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2010 medindo 80 por 100 cm,
intitulada ILHÉUS, retrata um coqueiral que ocupa toda a obra nas cores
predominantes azul cobalto, verde, amarelo e lilás. Cada coqueiro está pintado
dentro de um quadro menor, enfileirados e sobrepostos parecendo colados
sobre a tela. Na parte superior, destacam-se coqueiros de cor azul esverdeada
sobre fundo azul, no meio da tela, coqueiros de cor verde-escura sobre fundo
verde-claro e amarelo. Na parte inferior coqueiros de cor amarelada com
pinceladas de lilás e laranja, alguns sobre fundo branco. Três coqueiros, um ao
centro e os outros nas laterais da obra, destacam-se da tela em quadrados
maiores e com fundo mais claro.
PÁGINA 108
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia, produzida em 1992, medindo 100 por 70 cm,
intitulada BARCELONA 1, com fundo preenchido de tinta preta rabiscada, com
bordas imprecisas. Destaca ao centro, sete tiras de papel de tom rosado,
enrolados um a um formando canudinhos. Os canudinhos pintados com
rabiscos nas cores azul, vinho, verde, amarelo, laranja e cor de rosa e estão
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dispostos lado a lado, na horizontal, sobre um pedaço de papel branco. Uma
linha branca fina, remetendo a uma vareta bem fina e comprida está embaixo
dos canudinhos na vertical, dando a impressão de um espeto de canudinhos. As
bordas brancas do papel formam a moldura.
PÁGINA 109
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia, produzida em 1992, medindo 100 por 70 cm,
intitulada BARCELONA 2, com fundo preenchido de tinta preta rabiscada, com
bordas imprecisas. Destaca, ao centro, um papel de formato retangular na
vertical. O papel tem dobraduras na vertical, ficando sanfonado, com arco-íris
de cores rabiscadas e manchadas em tons de azul, verde, laranja e lilás. Cinco
linhas finas de cor branca atravessam o papel pelo vinco das dobras.
PÁGINA 110 e 111
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2005, medindo 67 por 89 cm,
sem título, apresenta pinceladas manchadas como borrões em tons de azul,
verde, laranja e lilás. À esquerda, uma diagonal, com fundo azul escuro. À
direita, fundo branco, com recortes em azul claro na parte superior. A obra tem
moldura retangular disforme, com extremidades arredondadas e
desproporcionais.
PÁGINA 112 e 113
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2015, medindo 100 por 80 cm,
intitulada BABEL, mostra, no centro, uma estrutura vazada que lembra um
grande andaime, de cor verde escura, mais larga na base e estreita no topo.
Sobre fundo branco, espalhados sobre a tela, uma chuva de letras de tamanhos
e cores diferentes. O topo da estrutura, suavemente atenuado, alcança o céu,
de pinceladas de azul claro. Alguns pedaços de barras parecem cair da
estrutura, ficando espalhados pelo chão ao lado de muitas letras.
PÁGINA 114 e 115
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2019, medindo 80 por 100 cm,
intitulada PRIMAVERA, mostra uma paisagem em primeiro plano, sobreposta a
outra ao fundo. No centro, sobre um quadro retangular, pinceladas fortes e
borradas de cor verde, laranja, azul e roxo que remetem a coqueiros sobre
fundo branco. O fundo azul claro, de pinceladas fortes e borradas de azul
escuro lembram a copa dos coqueiros. A moldura é sinuosa.
PÁGINA 116
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia, de 2012, medindo 78 por 54 cm, intitulada
AV. ANGÉLICA (CAMINHO DAS PEDRAS – HIGIENÓPOLIS, mostra duas pedras,
de tamanhos diferentes, sobre superfície áspera de cor azul clara. A pedra
maior, de cor cinza, arredondada e disforme, está na lateral esquerda, um
pouco abaixo do meio da obra. A pedra menor, de cor azul escura, com
extremidades mais retas, está logo acima, à direita da obra. Na parte de baixo,
sobre uma faixa branca, rabiscos contínuos nas cores azul, verde, amarelo e
lilás.
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PÁGINA 117
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia, de 1993, medindo 100 por 70 cm, intitulada
PIETÁ, nas cores predominantes preta e branca, com manchas em cinza e
amarelo, é composta por uma forma de cor preta, retangular, na vertical, um
pouco mais estreita em cima e levemente inclinada para a frente, semelhante a
uma pedra alta e grossa. No meio da pedra, pinceladas em branco com
manchas de verde e amarelo parecem escorrer, lembrando um manto ou uma
asa com penas longas. Ao fundo, manchas de cinza e branco. Um traçado fino
e contínuo de cor preta contorna a obra de moldura branca e estreita.
PÁGINA 118 e 119
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 2010, medindo 80 por 100 cm,
intitulada MARAJÓ (REGIÃO NORTE), retrata, em tons de azul e verde, uma
paisagem vista de cima, cercada de águas. Ao centro, a ilha de cor verde
escura com recortes em amarelo, representando as árvores e vegetação
abundante que se encontra com as águas, sugerido pelo azul na parte superior
da pintura. Ao redor da ilha, ou seja, nas margens, pinceladas manchadas,
contínuas e levemente sinuosas, de branco, azul claro e azul marinho.
PÁGINA 120
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel / colagem, de 2019, medindo 102
por 73 cm, intitulada UM CERTO DIA COLORIDO, em tons predominantes de
azul, mostra um retângulo na vertical preenchido com muitos retângulos
menores, sobre fundo azul de pinceladas imperfeitas, deixando algumas frestas
brancas. Os retângulos menores, de tamanhos semelhantes e disformes, são
pintados em várias direções, de azul escuro. Ao centro, um pouco mais abaixo,
destaca-se outro retângulo na vertical, de cor branca, com muitos retângulos
disformes nas cores mescladas de lilás, verde, laranja e amarelo.
PÁGINA 121
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel / colagem, de 2004, medindo 100
por 70 cm, intitulada COQUEIRAL, mostra um retângulo na horizontal repleto
de muitos retângulos menores com pinturas de coqueiros de várias cores, com
traços fortes de tinta manchada em verde, azul, laranja, lilás e marrom. Os
retângulos estão enfileirados de maneira não linear, sobrepostos, parecendo
colados sobre a tela. O fundo da obra, em tons de azul escuro, emoldura o
coqueiral.
PÁGINA 122 e 123
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel /colagem, de 2016, medindo 100
por 70 cm, intitulada RITMO, é composta por muitos traços grossos de cor azul
escura na horizontal, um embaixo do outro e enfileirados quase
simetricamente. Ao centro, uma faixa branca vertical com muitos retângulos
que lembram pedras de cor verde, amarela e lilás. Os retângulos azuis estão
sobre fundo azul claro.
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PÁGINA 124
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel/colagem, de 2017, medindo 60 por
92 cm, intitulada FRAGMENTOS, mostra um retângulo na vertical preenchido de
azul claro com pinceladas finas de cor branca aguada, com doze retângulos
imperfeitos distribuídos em toda pintura. Os retângulos, quase do mesmo
tamanho, parecem pedaços de papel colados na pintura e recortados à mão,
com extremidades tortas picotadas, com manchas de tintas misturadas e
aguadas, prevalecendo os tons de verde, lilás e alaranjado.
PÁGINA 125
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel/Crayon, de 2010, medindo 73 por
102 cm, sem título, mostra um retângulo na vertical preenchido de cores
suaves dentro de outro retângulo maior, com fundo de pinceladas esfumaçadas
de azul escuro com preto. No centro, o retângulo um pouco menor tem
extremidades tortas com recortes de branco, fundo de pinceladas claras e
misturadas de verde, lilás e azul. Traços finos em várias direções de cor preta
sugerem um efeito craquelado e delicado sobre as cores do retângulo menor.
PÁGINA 126 e 127
AUDIODESCRIÇÃO: a litografia, de 1980, medindo 100 por 70 cm, intitulada
O ECO INTERROMPIDO, mostra, sobre fundo branco, à esquerda, uma figura
humana sentada à frente de três quadros com imagens semelhantes, como um
reflexo, terminando à direita em uma fenda. A silhueta da figura humana
preenchida na cor preta, com cabeça pequena, desproporcional ao corpo
grande e arredondado, sentada de costas e de frente para uma árvore com
copa arredondada preenchida de pigmentos de cor vermelha, laranja e alguns
pontos pretos. Alguns pigmentos parecem cair da copa como folhas flutuando.
À frente da figura humana, uma sequência de três réplicas idênticas da obra,
dispostas na diagonal, em ordem decrescente, levemente inclinadas, um traço
preto emoldurando-as. A sequência de réplicas é interrompida, na lateral
direita, pela fenda estreita, com algumas ondulações, que atravessa a obra na
vertical, de cima a baixo, terminando em ponta sobre um quadro que parece
quebrado ou esfacelado no chão. Ao fundo, o contorno de montanhas feito com
lápis crayon preto.
PÁGINA 128
AUDIODESCRIÇÃO: O óleo sobre tela, de 1962, medindo 46 por 60 cm,
intitulado RUMO SUL, mostra três pessoas: um homem ao lado de uma mulher,
e um garotinho, sobre fundo marrom claro, contrastando com a tela branca. As
pessoas, delineadas com traçados finos pretos, têm a cabeça pequena, o corpo
alongado, pescoço, braços e pernas compridos e finos, pés pequenos, com cor
de pele ocre. Os olhos fundos e boca são esfumaçados e escuros, com traços
que dão impressão de rosto magro, omitindo as expressões faciais. O homem
tem cabeça de extremidades triangulares, olhos abertos e boca fechada, parece
segurar a ponta de um casaco ou um saco sobre o ombro direito. Ele abraça a
mulher, colocando a mão esquerda sobre o ombro dela. A mulher encosta
levemente a cabeça no ombro dele. Usa vestido de manga, abaixo dos joelhos,
e apoia a mão esquerda sobre o ombro do garotinho, que tem metade do seu
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tamanho. O garotinho está com os braços dobrados, segurando a ponta de um
casaco ou um saco sobre o ombro esquerdo. Traços finos pretos e imprecisos,
e recortes de manchas brancas marcam as roupas de cor acinzentada dos três,
parecendo amassados e rotos. Na parte inferior, ao fundo, um risco preto, e na
ponta direita, a assinatura do artista.
PÁGINA 129
AUDIODESCRIÇÃO: o acrílico sobre papel, produzido em 1968, medindo 70
por 100 cm, intitulado MULHER GRÁVIDA, mostra uma mulher grávida com
traços fortes e marcados de tinta preta, criando um efeito de luz e sombra. Ela
está de pé, usa um lenço que cobre sua cabeça pequena e pescoço como um
manto, usa vestido longo, que marca seus seios fartos e barriga avantajada e
redonda. Os olhos e boca são marcados por traços escuros, e os braços e mãos
parecem ficar escondidos por baixo do vestido. Os pés, grandes e descalços,
são marcados por traços fortes levemente esfumaçados. Da parte de cima da
obra até a cintura da mulher, há muitas pinceladas densas, de tinta preta. Do
meio para baixo, os traços de preto contrastam com o fundo branco. Ao redor
da pintura, as margens brancas do papel.
PÁGINA 130 e 131
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, produzida em 1968, medindo 100
por 70 cm, intitulada BATUCADA, mostra, com traços fortes e marcados de tinta
preta, a silhueta de um grupo de pessoas dançando. O grupo pequeno
aglomerado, com cabeças redondas e pretas, alguns com corpo encurvado,
pernas dobradas e braços abertos. Os traços fortes e precisos delineiam as
roupas brancas que lembram vestidos longos e rodados ou blusas e calças
compridas, ou chapéus pretos. A parte superior e a lateral esquerda são
preenchidas com pinceladas grossas de azul escuro com preto. A lateral direita
e a parte inferior formam o chão da batucada, com pinceladas falhadas de azul
escuro, deixando o branco do papel à mostra.
PÁGINA 132 e 133
AUDIODESCRIÇÃO: a Nanquim sobre papel jornal/tela, de 1967, medindo
120 por 60 cm, intitulada ANÚNCIOS CLASSIFICADOS, é composta por uma
pintura sobre papel jornal, de seis mulheres bem juntas, que parecem olhar
para a frente. As mulheres com contornos grossos de nanquim, têm a pele
esverdeada, o rosto redondo, são corpulentas, têm olhos e boca pequenos,
cabelos longos escuros e lisos, usam vestidos de cor pastel, marcando os seios
redondos. A boca tem a forma da letra "u", duas linhas verticais cujas
extremidades são unidas por uma meia lua. Elas parecem tristes, algumas
cabisbaixas, ou com traços levantados sobre os olhos redondos, como se
franzissem a testa larga. Estão bem juntas, ou sentadas no chão, com pernas
cruzadas, ou ajoelhadas. O fundo avermelhado de papel jornal forma uma
marca d´agua de anúncios classificados na pintura.
PÁGINA 134 e 135
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1969, medindo 120 por 100 cm,
intitulada CRUCIFICAÇÃO, retrata, em múltiplos tons de azul, inúmeras pessoas
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em fila e outras aglomeradas. A maioria usa mantos longos azul escuro e têm
as cabeças pequenas cobertas por um lenço também escuro. À esquerda, e ao
fundo, em um tronco alto de cor azul escura, há uma pessoa desnuda com os
braços abertos e apoiados sobre outro tronco horizontal e curto. Está com a
cabeça pendente. À direita, uma fila de pessoas caminha na noite escura na
direção do horizonte ao fundo, em tons aquarelados de azul, que escondem
suavemente a lua redonda. Mais ao centro, algumas pessoas seguram uma
haste fina, semelhante a uma vara, outras parecem olhar para cima. Na porção
inferior, na frente do grupo, uma pessoa está sentada no chão com uma cesta
sobre o colo, possivelmente frutas de cor alaranjada. Ao lado dela, à esquerda,
uma pessoa de pé parece segurar um bebê envolto em um pano. À direita,
quatro mulheres, duas a duas, bem próximas, parecem consolar-se. Entre as
mulheres, uma sombrinha branca. Uma pessoa de pé, com as pernas cruzadas
apoia-se em uma bicicleta, desenhada com traçados finos, como se olhasse a
fileira de pessoas caminhando.
PÁGINA 136
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre papel, de 1972, medindo 98 por 78 cm,
intitulada ENSAIO GERAL, em tons de azul escuro e recortes em amarelo,
mostra a silhueta de inúmeras pessoas aglomeradas nas ruas de uma cidade
em noite escura. As mulheres usam vestidos longos, rodados e amplos,
algumas com lenços enrolados na cabeça, e os homens, blusa e calça. Todos
parecem olhar para o fundo. Ao centro, destaca-se a silhueta de quatro pessoas
segurando, com uma das mãos, cestos de flores sobre a cabeça. Do lado
esquerdo, um casal nos remete a um mestre-sala e porta-bandeira. A mulher
parece levantar um estandarte ao lado do homem, que dança, dobrando as
pernas e mantendo os braços abertos, fazendo uma reverência. Na lateral
direita, dois homens, de costas para a multidão, dançam lado a lado, dobrando
uma das pernas com os braços à frente do corpo, como se batucassem com as
mãos. A noite escura é representada pelo fundo azul escuro, com contornos de
azul e preto, de casas retas, uma em cima das outras, com janelas pequenas,
algumas com luzes acesas. No céu, destaca-se a lua, redonda e amarela à
direita.
PÁGINA 137
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1977, medindo 30 por 30 cm,
intitulada AUTORETRATO, em tons predominantes de azul e amarelo, destaca,
em primeiro plano, na parte inferior da obra, a pintura de um homem sentado
de costas para uma cidade que lembra Paris. O homem, visto do peito para
cima, parece pensativo, tem cabelos escuros lisos, penteados para trás, com
alguns fios grisalhos na frente, olhos pequenos e bigode grosso, e usa casaco
preto. Ao lado dele, à direita, uma xícara branca com pires e um vaso branco
com flores de cor lilás e folhas verdes que lembram tulipas. Ao fundo, na lateral
direita, muitas construções baixas de estilo clássico, com várias janelinhas
retangulares alinhadas de cor amarelada. Ao fundo, bem ao longe, uma torre
larga na base e que se afunila no topo. À direita, em pinceladas de azul, um rio.
Algumas pinceladas alongadas e arredondadas remetem a pessoas caminhando
nas ruas de cor branca, ao redor das construções e margens do rio.
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PÁGINAS 138/139
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1975, intitulada "PREPARAÇÃO",
retrata uma multidão de pessoas que ocupam a maior parte da tela, a grande
maioria negra, usando vestimentas em tom de verde mesclado de amarelo. As
mulheres usam vestidos longos e turbantes brancos, e os homens túnicas sobre
calça comprida. Na frente está um casal; a mulher segura um estandarte
branco. Ao fundo, algumas casas; do lado direito o mar.
PÁGINA 140
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1971, medindo 100 por 119 cm,
intitulada PASSARINHEIRO, retrata um homem caminhando no meio da noite
escura com uma haste fina apoiada no ombro onde estão pousados passarinhos
de várias cores. O passarinheiro é alto, tem a cabeça pequena, o corpo
comprido, coberto por uma veste longa, com formato retangular, preta com
capuz. Ao fundo algumas casinhas estão com as janelas iluminadas no meio de
árvores secas. Uma lua crescente brilha no céu escuro, e a sua luz clareia o
caminho do passarinheiro.
PÁGINA 141
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada
CAPOEIRA, retrata uma extensa área de praia, em tom amarelo, com muitas
pessoas, grandes barracas armadas e diversos pés de coqueiros. Dois homens
jogam capoeira e três, em pé, tocam berimbau. Algumas mulheres levam
cestos na cabeça, outras seguram peneiras. Ao fundo destaca-se o mar em tom
de verde esmeralda.
PÁGINA 142
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada
ALA DAS BAIANAS, retrata muitas baianas usando vestidos longos brancos e
um balaio na cabeça. Ao fundo, dos lados direito e esquerdo, alguns pés de
coqueiro por entre casas brancas próximas a uma grande encosta em tom de
verde esmeralda.
PÁGINA 143
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada
BOI BUMBÁ, retrata em tons de amarelo a praia, destacando-se, em primeiro
plano, um homem dentro de um grande boneco com cabeça e corpo de boi
coberto com uma grande capa com pedrarias. O homem usa um cocar com
longas fitas. Mais ao centro outro boneco, alguns homens com cocares, outros
com chapéus e roupas brancas, caminham pela praia. Do lado esquerdo, um
grupo musical, com dois homens sentados, em um banco, tocando violão. Ao
fundo, em preto e esverdeado, o mar com a luminosidade da lua, que reflete
também nas casas e nos coqueiros.
PÁGINA 144
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada
FREVO, mostra, na parte superior da página, em tons de esmeralda e amarelo,
uma multidão de pessoas dançando em uma rua larga e descampada. Ao fundo
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o céu azul esverdeado, coqueiros e inúmeras casas térreas e assobradadas,
representadas por traços finos e nítidos, com telhados, portas e janelas
escurecidos. Os frevistas ocupam o espaço entre as casas e estão na parte
onde predomina a cor amarela. São pessoas negras, sendo que os homens
usam camisa sem mangas e calça brancas, e as mulheres blusa e saia curta e
armada. Todos estão com os braços ao alto ou abertos, e as pernas uma na
frente da outra ou erguida, dançando animadamente.
PÁGINA 145
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 20 por 56 cm, intitulada
TRAPÉZIO, retrata uma grande escada de barras, suspensa na vertical, com um
homem pendurado na barra inferior e outros, ao lado, segurando uma gaiola e
alguns balões. Na barra seguinte outro homem equilibra-se em uma bola com
alguém apoiado em seus ombros. Seguem-se vários homens com roupa preta e
capuz, segurando hastes com flâmulas brancas tremulando. Um pouco mais no
alto, segurando na corda, uma bailarina está levemente inclinada para o lado,
com um pé apoiado na parte interna do joelho. As cores da obra variam:
marrom, na parte inferior, seguindo-se de cinza, azul e azul escuro, na parte
mais alta da obra.
PÁGINA 146
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1968, medindo 180 por 210 cm,
intitulada NATAL, retrata uma cortina bege, drapeada e pendurada em um
varão, com desenhos em preto. Um casal destaca-se do centro para a
esquerda. Estão sentados, ela na frente com os braços levemente flexionados
como que segurando um bebê, e ele está atrás. Atrás deles, mais ao fundo
algumas casas, e em volta algumas mulheres com vestidos longos, uma com
uma sombrinha aberta e outra com um estandarte, alguns homens, um casal
sentado em um banco com mais uma pessoa, três pessoas sentadas no chão.
Alguns deles olham para o alto.
PÁGINA 147
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1968, medindo 180 por 154 cm,
intitulada CRUCIFICAÇÃO, retrata em uma cortina bege, drapeada e
pendurada em um varão, com desenhos em preto, do lado esquerdo, no alto,
um tronco preto e um homem crucificado. Muitas pessoas estão no local,
algumas mais perto da cruz, soldados segurando varas, duas mulheres
conversando e uma delas aponta para a cruz. Várias pessoas olham para o alto.
PÁGINAS 148/149
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1974, medindo 130 por 97 cm,
intitulada CAMINHANTES, retrata, em múltiplos tons de azul, inúmeras pessoas
em fila segurando grandes máscaras por uma haste fina. As figuras humanas
assemelham-se a retângulos na vertical com as bordas arredondadas e
indefinidas, em marinho quase preto, sendo a cabeça uma pequena esfera em
tons de amarelo bem sutis. Do canto superior esquerdo, em área mais escura,
a fila se estende até o canto inferior direito, onde estão cinco pessoas, de
forma não ordenada, algumas com a cabeça ligeiramente inclinada à frente.
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Todos carregam como um estandarte uma máscara em linhas definidas, retas
na parte de cima e ovaladas na parte inferior, com olhos, nariz e boca
evidentes nas cores azul, verde, roxo e amarelo. O fundo da obra é aquarelado
em azul cobalto em cima, clareando com azul celeste e na parte inferior,
praticamente branca, assemelhando-se ao infinito do céu com nuvens, para
onde caminham as pessoas segurando as máscaras que ostentaram.
PÁGINA 150 - foto da parte superior
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada

QUATRO ESTUDOS EM AZUL PARA PAISAGEM, ARCO-ÍRIS, SOBREPOSIÇÃO E
HORIZONTE , retrata duas telas sobrepostas, a maior com diversos tons de

azul, e a menor em azul claro com respingos de tinta coloridos. Do meio desta
última saem linhas paralelas coloridas, que se estendem para a tela maior,
formando um arco-íris.
PÁGINA 150 – foto da parte inferior
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada

QUATRO ESTUDOS EM AZUL PARA PAISAGEM, ARCO-ÍRIS, SOBREPOSIÇÃO E
HORIZONTE, retrata uma grande árvore azul escura, tendo, ao fundo, vários

pássaros com as cabeças pretas e os corpos coloridos, num céu azul claro. Na
parte inferior, areia branca, com algumas latas de tinta espalhadas, uma
grande escada, do lado direito, que parece encostar no céu e dois homens com
camisa verde e calça azul clara, sendo que um deles segura uma lata de tinta e
está perto da escada.
PÁGINA 151 – foto da parte superior
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada

QUATRO ESTUDOS EM AZUL PARA PAISAGEM, ARCO-ÍRIS, SOBREPOSIÇÃO E
HORIZONTE, retrata três telas quadradas e sobrepostas, sendo a maior em

azul claro, a do meio azul celeste e a menor azul escuro. Na tela menor, várias
pinceladas de tinta; no centro e na vertical, nas cores do arco-iris. Parece
escorrer tinta dela para as telas maiores.
PÁGINA 151 – foto da parte inferior
AUDIODESCRIÇÃO: A litografia, de 1978, medindo 60 por 80 cm, intitulada

QUATRO ESTUDOS EM AZUL PARA PAISAGEM, ARCO-ÍRIS, SOBREPOSIÇÃO E
HORIZONTE , retrata três telas quadradas e sobrepostas. A maior em azul

escuro, a do meio em azul celeste e a menor em azul claro. Do centro para as
laterais, pegando as outras duas telas, saem sete linhas coloridas formando um
grande arco-íris.

PÁGINA 152
AUDIODESCRIÇÃO: O vitral 1, de 1983, medindo 2 metros de altura,
intitulado PARATY, retrata um vitral com a parte de cima arredondada, em azul
escuro. Em uma das margens, um grande pé de coqueiro, com folhas verde
escuras, que ocupa toda a extensão do vitral, e três barcos coloridos. Na outra
margem, três pés de coqueiros menores, também na cor verde, algumas casas
coloridas e mais ao fundo montanhas em tons de azul claro.
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PÁGINA 153
AUDIODESCRIÇÃO: O vitral 2, de 1983, medindo 2 metros de altura,
intitulado PASSARINHEIRO, retrata em um vitral com a parte superior
arredondada e pintada de azul escuro, o passarinheiro, com uma haste fina
apoiada no ombro onde estão pousados passarinhos de várias cores. Ele é um
homem alto, com cabeça pequena, o corpo comprido coberto por uma veste
longa, com formato retangular, azul escuro. Do lado esquerdo, duas gaiolas
com passarinhos.
PÁGINAS 154/155
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1976, medindo 30 por 30 cm,
intitulada SOLIDÃO - PRAIA, retrata dois barcos, um verde e outro azul,
ancorados na praia num braço de mar azul. Ao fundo vários pés de coqueiros e
montanhas em tons de azul escuro e um céu azul com nuvens escuras.
PÁGINA 156/157
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1972, medindo 50 por 50 cm,
intitulada PRISIONEIRO, retrata um homem dentro de uma grande gaiola preta
com chão e fundo verdes. Ele tem grandes coxas e pernas, pintadas de azul
escuro, o tronco de azul claro e a cabeça pequena, de amarelo. Ele tem o olhar
distante e os lábios caídos que dão uma conotação de tristeza. Ele está sentado
no chão com as pernas cruzadas à frente do corpo, os braços levemente
flexionados, apoiados nas coxas e as mãos, amarelas, cruzadas sobre as
pernas.
PÁGINA 158 – canto superior esquerdo
AUDIODESCRIÇÃO: Fotografia em preto e branco de Eduardo Iglesias e sua
irmã Amélia, em 1946, ambos ainda crianças. Ele está do lado esquerdo, tem
pele branca, cabelos castanhos curtos, veste camisa de mangas compridas e
shorts e está sentado em um cavalinho de madeira. Amélia tem pele branca,
cabelos curtos de franjinha com um grande laço de fita na cabeça, usa vestido
curto de mangas curtas bufantes e babado na frente e está ao lado do irmão.
PÁGINA 158 – canto inferior esquerdo
AUDIODESCRIÇÃO: Fotografia colorida de Eduardo Iglesias e Sabina Libman,
em 2020, na Galeria Arte Aplicada, em São Paulo. Os dois estão sentados em
um degrau e no meio deles uma das obras de Eduardo Iglesias. Ela é uma
mulher de pele clara, cabelos castanhos abaixo do pescoço, olhos e boca
pequenos; usa blusa branca sobre calça preta e está do lado direito, com a mão
apoiada no queixo. Ele tem pele clara, cabelos abaixo do pescoço e cavanhaque
grisalhos; usa camisa jeans de mangas compridas sobre camiseta e calça jeans.
Está do lado esquerdo, com as mãos cruzadas sobre as pernas flexionadas.
PÁGINA 159 – canto superior direito
AUDIODESCRIÇÃO: Fotografia colorida, da cintura para cima, de jovens
colecionadores, sorridentes, numa exposição e lançamento de livro. Da
esquerda para a direita: Carlos Alberto Bogaz, Amélia Sanches Daniel, Walter
Martire, Mauricio Vasela com Eduardo Iglesias.
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PÁGINA 159 – canto inferior direito
AUDIODESCRIÇÃO: Fotografia colorida de Patricia Motta e Eduardo Iglesias,
em pé, sorridentes. Eles estão na Glatt/Ymagos, em São Paulo. Os dois estão
com as mãos apoiadas em uma grande mesa, que tem na parte de trás um
grande rolo impressor, com uma gravura impressa. Na parede, ao fundo, uma
grande estante com vários livros, rolos de papel, caixas de madeira.
PÁGINA 160
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre madeira, de 2006, medindo 67 por 44
cm, sem título, tem predominância da cor azul e contém uma fenda no meio. A
obra tem formato retangular no sentido vertical com cantos arredondados. A
abertura na madeira é na cor preta, estreita e irregular, também na vertical,
contornada por uma profusão de cores: azul, roxo, rosa, alaranjado e verde, e
a borda maior em vários tons de azul. A madeira, em sua espessura, é pintada
de preto.
PÁGINA 161
AUDIODESCRIÇÃO: Fotografia em preto e branco, do peito para cima, do
escritor Jacob Klintowitz. Ele tem cabelos curtos, olhos pequenos e um largo
sorriso. Usa paletó sobre camisa listrada.
PÁGINA 162
AUDIODESCRIÇÃO: Do lado esquerdo do texto, em coluna, os logotipos
coloridos da Lei de Incentivo à Cultura; do patrocinador, Banco Toyota; do
parceiro Guarde Aqui Self Storage, e dos realizadores De Arte Comunicação e
Instituto Olga Kos. No rodapé: Secretaria Especial da Cultura, Ministério da
Cidadania e Governo Federal.
PÁGINA 165
AUDIODESCRIÇÃO: A acrílica sobre tela, de 1974, intitulada CAMINHANTES,
mostra, com predominância de múltiplos tons de azul, inúmeras pessoas em fila
segurando grandes máscaras por uma haste fina. As figuras humanas
assemelham-se a retângulos na vertical com as bordas arredondadas e
indefinidas, em azul marinho quase preto, sendo a cabeça uma pequena esfera
em tons de amarelo bem sutis. Do canto superior esquerdo, em área mais
escura, a fila se estende até o canto inferior direito, onde estão cinco pessoas,
de forma não ordenada, algumas com a cabeça ligeiramente inclinada à frente.
Cada um carrega uma grande máscara, presa na extremidade de um mastro
alto e delgado. As máscaras têm linhas definidas, retas na parte de cima e
ovaladas na parte inferior, com olhos, nariz e boca evidentes nas cores azul,
verde, roxo e amarelo. O fundo da obra é aquarelado em azul cobalto em cima,
clareando com azul celeste e na parte inferior, praticamente branca,
assemelhando-se ao infinito do céu com nuvens, para onde caminham as
pessoas segurando as máscaras que ostentaram.
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