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### TEXTO EM INGLÊS.

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

The same purpose.

O mesmo propósito.

We want to make a diference in our world. Our saga, in these
ten years of work was nothing more than the relentless search
for spaces and an action that turned into inclusion and greater
awareness than the acceptance of diversity, the greatest principle
to defne a civilization.
Ours is a social universe in which we are concerned in doing
the right thing.
It is for this reason that our identifcation with painter Carlos
Araujo is so great.
Like all Brazilians, we knew his painting through his strong
presence in the recent history of art and his active participation in
our cultural activity.
On a recent visit to his great exhibition in Rome ties of
friendship became stronger and the artist’s immense talent and the
conviction that his work is, besides the aesthetic quality, a strong
social contribution, became even more clear to us.
For Araujo, his activity - with such social impact is, above all,
an ethical action.
We also think of ethics as the essence of our activity. The
intensity of our action is governed by ethics, for nothing that
abandons moral principles can truly contribute to society. Our
recognized efort to create and develop a specifc expertise, the
formation of interdisciplinary teams to better serve our participants,
the certainty that inclusion and acceptance of diversity is a step
forward in strengthening a humanistic society, is driven and based
upon ethics.
Our efort is permanent to improve our service. We detected
the same commitment in Carlos Araujo. We were awarded in our
work in institutions of high political, scientifc and cultural relevance.
This has made us more humble and aware that we can give more.
Painter Carlos Araujo, so respected by important institutions and
art critics, sees in this acceptance a stimulus for his development.
It is through this empathy and identifcation of posture that we feel
so at ease and joyful with the joint work that we did.
This book registers the aesthetic quality of the artist’s painting
and his dedication to the workshops of the Olga Kos Cultural
Inclusion Institute, is the frst result of our meeting.

Olga and Wolf Kos

Nós queremos fazer a diferença em nosso mundo. A nossa
saga nestes dez anos de trabalho, outra coisa não foi senão a procura incessante de espaços e de uma ação que se convertesse em
inclusão e em maior consciência do que a aceitação da diversidade, o maior princípio a defnir uma civilização.
O nosso é um universo social em que estamos preocupados
em fazer a coisa certa.
É por esta razão que a nossa identifcação com o pinto Carlos
Araujo é tão grande.
Como todos os brasileiros, nós conhecíamos a sua pintura por
sua forte presença na história recente da arte e por sua ativa participação em nossa atividade cultural.
Em recente visita à sua grande exposição em Roma, os laços
de amizade se estreitaram e fcou ainda mais claro para nós o
imenso talento do artista e a convicção de que o seu trabalho é,
além da qualidade estética, uma forte contribuição social.
Para Araujo, sua atividade de tanta repercussão social é, antes
de qualquer coisa, uma ação ética.
Nós também pensamos na ética como a essência da nossa
atividade. A intensidade da nossa ação é regida pela ética, pois
nada que abandona os princípios morais pode contribuir verdadeiramente para a sociedade. O nosso reconhecido esforço por criar
e desenvolver um know how específco, a formação de equipes
interdisciplinares para melhor atender os nossos participantes, a
certeza de que a inclusão e a aceitação da diversidade é um passo adiante no fortalecimento de uma sociedade humanista, tem
como condutor e basilar a ética.
O nosso esforço é permanente para melhorarmos o nosso
atendimento. Detectamos em Carlos Araujo o mesmo empenho.
Fomos premiados em nosso trabalho em instituições de alta relevância politica, cientifca e cultural. Isto nos tornou mais humildes
e conscientes de que podemos dar mais. O pintor Carlos Araujo,
tão respeitado por importantes instituições e críticos de arte, vê
nesta aceitação um estímulo para o seu desenvolvimento. É por
esta empatia e identifcação de postura que nos sentimentos tão à
vontade e alegres com o trabalho conjunto que fzemos.
Este livro registra a qualidade estética da pintura do artista e
sua dedicação às ofcinas do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, é o primeiro resultado do nosso encontro.

Olga e Wolf Kos
“ABRACE ESTA CAUSA”

“EMBRACE THIS CAUSE”
3
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### TEXTO EM INGLÊS.

Carlos Araujo.
Art and sacredness in art.
Jacob Klintowitz

The desert was in him and he was in the desert.
There was a moment when young painter Carlos Araujo came across the desert, the absence of all
references and interior signs. And this desert of his
was stripped of signifcance, and all things, including
his personal movement in the artistic circuit, seemed
foolish and vain. Unlike the desert of the saints and
enlightened, a desert without distractions and full of
the feeling of the divine, his was occupied by banal
images, inarticulate noises, disjointed speeches, feeting gleams and artifcial lights, saturated with articulations of the ephemeral that the young man, even
without clarity, but obscurely looking for the infnite,
considered futile and superfcial. The desert was in
him and he was in the desert.
It is at this moment that in the emptiness in which
he lived he found the image of something that
seemed perennial to him.
What was this content that could fll him, this substance capable of transforming and organizing that
which gave him the desperate sense of emptiness
and banality?

The work speaks for the artist. And it tells us what
he is, and also tells the artist himself, most of the
time, what his true identity is. It is possible that the

impulse to create, to establish an explicit line of
perception and understanding of the real, to subvert or add to language, is mostly boosted by the
subterranean impulse to discover his true identity.
That which does not depend on conventions, education, characteristics of social segments, but which
can emerge from doing itself. The harmony and the
world of connections that Carlos Araujo’s painting
shows us is, in my opinion, the most remarkable
fact of his saga. In a social and historical time of
fragmentary and fragmented expressions, his work
stands out immediately for ofering the vision of an
integrated universe.
Certainly one of the most imperative and tedious
characteristics of our time is a kind of ubiquitous uninterrupted speech. There is an exponential growth
of available media that must be flled by content. It is
a stimulus to the ephemeral. Events and explanations
of events. And I’m not speaking only about the popular mass communication stars for whom sexual activity itself is a kind of public event. It is not enough for
the writer to write his novel or for the painter to show
his painting, they must explain and turn their symbols into signs that are easy to understand, compare
what they did with the world’s most disseminated
questions and, above all, afrm that their work has an
originality never imagined. As they say “This has never
been done!” Artists have become heralds of novelty.
Self-managers own their own public image built with
perishable informational material.
What is this universe, harmonious and of connections, Carlos Araujo’s option?
It is the world of permanent signifcations, the one
that tells us that nothing is detached from the whole
and that each thing, each being, is part of a compre-
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Carlos Araujo.
A arte e a sacralidade na arte.
Jacob Klintowitz

O deserto estava nele e ele estava no deserto.
Houve um momento em que o jovem pintor Carlos Araujo se deparou com o deserto, com a ausência de todas as referências e signos interiores. E este
seu deserto era despido de signifcação e todas as
coisas, inclusive a sua movimentação pessoal no circuito artístico, pareciam tolas e vaidosas. Ao contrário do deserto dos santos e iluminados, um deserto
sem distrações e pleno do sentimento do divino, o
seu estava ocupado por imagens banais, ruídos inarticulados, falas desconexas, brilhos fugazes e luzes
artifciais, saturado de articulações do efêmero que
o jovem, mesmo sem clareza, mas obscuramente à
procura do infnito, considerou fútil e superfcial. O
deserto estava nele e ele estava no deserto.
É neste momento em que no vazio em que habitava ele encontrou a imagem de alguma coisa que
lhe pareceu perene.
O que era este conteúdo que poderia lhe preencher, esta substância capaz de transformar e organizar o que lhe dava a desesperada sensação de vazio
e banalidade?

A obra fala pelo artista. E nos diz o que ele é, e
diz, também, ao próprio artista, na maioria das vezes,
qual é a sua verdadeira identidade. É possível que o

impulso de criar, de estabelecer uma linha explicita
de percepção e entendimento do real, de subverter
ou acrescentar à linguagem, tenha como principal
estímulo o subterrâneo impulso de descobrir a sua
verdadeira identidade. Aquela que não depende de
convenções, da educação, de características de segmentos sociais, mas que pode emergir do próprio fazer. A harmonia e o mundo de conexões que a pintura de Carlos Araujo nos mostra é, em minha opinião,
o dado mais notável de sua saga. Num tempo social
e histórico de expressões fragmentárias e fragmentadas, o seu trabalho se destaca imediatamente por
oferecer a visão de um universo integrado.
Certamente uma das características mais imperativas e tediosas da nossa época é uma espécie de
onipresente fala ininterrupta. Existe um crescimento
exponencial de veículos disponíveis que devem ser
ocupados por conteúdos. É um estímulo ao efêmero. Eventos e explicações dos eventos. E eu não estou me referindo apenas aos astros populares de comunicação em massa para quem a própria atividade
sexual é uma espécie de evento público. Não basta ao escritor escrever o seu romance ou ao pintor
mostrar a sua pintura, eles devem explicar e tornar os
seus símbolos em signos de fácil entendimento, cotejar o que fzeram com as questões do mundo mais
divulgadas e, principalmente, afrmar que a sua obra
é de uma originalidade jamais pressentida. Como
dizem “Isto nunca foi feito”! Os artistas se tornaram
arautos da novidade. Auto-gestores de sua própria
imagem pública construída com material informativo perecível.
O que é este universo harmônico e de conexões,
opção de Carlos Araujo?
É o mundo de signifcações permanentes, aquele que nos afrma que nada é desligado do todo e
7
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hensive and absolute articulation. And that the part
contains within itself elements of the global structure.
A fractal universe. The concept that the whole contains all the parts and that everything is organized in a
universal system confers essential signifcance to everything that exists. This connection does not allow
for exceptions, it can only be absolute, nothing can
be marginal to it. And harmony in art, even when it
has an unexpected, shocking or unusual appearance,
is the application of the laws that govern this universal articulation. Harmony, in this case, must also be
the expression of the hidden laws that govern this
integrated universe. No civilization is known that has
not had rules and ideal formulas for the harmonious
construction of art.
Spanish poet Rafael Alberti (1902-1999) - was a
painter in his youth - described this reality admirably
in his poem “A la divina proporción”, in book “A la pintura” (Alianza Editorial):
A ti, maravillosa disciplina,
media, extrema razón de la hermosura,
que claramente acata la clausura,
Viva en la malla de tu ley divina.

A ti, cárcel feliz de la retina,
áurea sección, celeste cuadratura,

Perhaps the Great Mother, the presence of the supreme creation of the generator of life, the Mother of
the Earth, the Mother of Men. And the Son of this generous Mother, of this generator of life, of the initial substance, of origin, of existence. And the Father, the origin
of all things. And this Son, the product of the union between the earth, the earthly mother, with the universal
fertilizing spirit, the Father, this miraculous Son, capable of being the infnite, the wonderful, and the earth,
the daily misery, the universe made of fesh and blood
that fnally fnds its defnitive form in transmutation, the
transformation of blood and fesh into bread and wine,
and of this bread and wine into fesh and blood, but the
blood of the universe, the eternal blood of God’s creatures, but creatures also, as they are of God, are equally
Gods. The Son of man. The son of God.
It is this universe that suddenly populates the soul
of the young artist. Not the desert anymore. Or, above
all, the soul populated by the desert, but now this
nothingness which is the desert impregnated with
sacredness, the universe consecrated in the desert
and in this divinized world the artist fnds the eternal
images of the fgures of the Supreme Mother and the
Supreme Son, the Sacred Family, the story of the annunciators of the new times. The record of the messengers, the prophets, the mythical narration of the
human saga. The artist fnds a particular history of the
Cosmos and the birth of life. The Supreme Mother
and her fruit, the wonderful Son who unites Heaven
and Earth, the Divine and the Prosaic.

misteriosa fontana de mesura
que el Universo armónico origina.

Symbols and ideas of an integrated, connected
universe and of permanent, archetypal images.

“I spent two years in bed, depressed. Ultimately,
I entered the world of causes and left the world of
consequences.”
C. Araujo, testimony to the author in 2017.
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que cada coisa, cada ser, faz parte de uma articulação abrangente e absoluta. E que a parte contém em
si mesmo elementos da estrutura global. Um universo fractal. O conceito de que o todo contém todas
as partes e que tudo está organizado num sistema
universal confere signifcação essencial a tudo o que
existe. Esta conexão não permite exceções, só pode
ser absoluta, nada pode ser marginal a ela. E a harmonia na arte, mesmo quando tem aparência inesperada, chocante ou inusitada, é a aplicação das leis que
regem essa articulação universal. A harmonia, neste
caso, também deve ser a expressão das leis ocultas
que regem este universo integrado. Não se conhece
nenhuma civilização que não tenha tidos regras e fórmulas ideais para a construção harmoniosa da arte.
O poeta espanhol Rafael Alberti, (1902-1999) - foi
pintor na juventude - descreveu admiravelmente esta
realidade no seu poema “A la divina proporción”, no
livro “A la pintura” (Alianza Editorial):
A ti, maravillosa disciplina,
media, extrema razón de la hermosura,
que claramente acata la clausura,
Viva en la malla de tu ley divina.

A ti, cárcel feliz de la retina,
áurea seccion, celeste cuadratura,

Talvez a Grande Mãe, a presença da criação suprema da geratriz da vida, da Mãe da Terra, da Mãe
dos Homens. E o Filho desta Mãe generosa, desta
geradora da vida, da substância inicial, da origem, da
existência. E o Pai, origem de todas as coisas. E este
Filho, produto da união entre a terra, a mãe terrena,
com o espírito fecundador universal, o Pai, este Filho milagroso, capaz de ser o infnito, o maravilhoso,
e a terra, a miséria diária, o universo feito de carne e
sangue que, fnalmente, encontra a sua forma defnitiva na transmutação, na transformação do sangue
e da carne em pão e vinho, e deste pão e vinho em
carne e sangue, mas o sangue do universo, o sangue
eterno das criaturas de Deus, mas, também, as criaturas por serem de Deus são, igualmente Deuses. O
Filho do homem. O flho de Deus.
É este universo que subitamente povoa a alma
do jovem artista. Não mais o deserto. Ou, sobretudo, a alma povoada pelo deserto, mas já agora este
nada que é o deserto impregnado de sacralidade,
o universo consagrado no deserto e neste mundo
divinizado o artista encontra as imagens eternas das
fguras da Mãe Suprema e do Filho Supremo, a Sagrada Família, a história dos anunciadores dos novos
tempos. O registro dos mensageiros, dos profetas, a
narração mítica da saga humana. O artista encontra
uma particular história do Cosmos e do nascimento da vida. A Mãe Suprema e o seu fruto, o Filho
maravilhoso que une o Céu e a Terra, o Divino e o
Prosaico.

misteriosa fontana de mesura
que el Universo armónico origina.

Símbolos e ideias de universo integrado, conectado e de imagens permanentes, arquetípicas.

“Fiquei dois anos de cama, deprimido. Finalmente entrei no mundo das causas e sai do mundo das
consequências.”.
C. Araujo, depoimento ao autor em 2017.
9
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In Woodstock’s historical encounter, with its
marked mystical sense and rejection of the course of
a civilization at the time understood as one of consumption, violence and destruction of nature - that
is, superfcial, warlike and predatory -, one of its main
actors , Hendrix, makes a similar statement, asks for a
break to connect with the divine.

“Excuse me while I Kiss the sky.”
“Purple haze all around”, a 1967 song, by Jimi
Hendrix, sang by him in Woodstock, in 1969, and recorded in the 1970 documentary “Jimi Hendrix live at
Woodstock”.

The world of things as they are, as they appear to
be. And besides that?
We all agree that the world is not as we see it,
since this view of ours is linked to the perceptive system of the primates we are, by our social conditioning, by our specifc formation. It is possible that there
is no defnitive form of the universe, as pointed out by
the diversity of the accounts in so many civilizations,
but the universe according to the point of observation. The science of the twentieth and twenty-frst
centuries is the afrmation of the hidden secrets of
existence. Science has revealed to us the existence
of the invisible. And, apparently, this process of revelation is beginning its journey.
Seeing, in the case of artist Carlos Araujo, is a
complex process. It is a double game of the soul.

Not seeing the apparent to see for the frst time. It is
the initial movement. Not seeing, to fnally see what
exists not only by its existence, but by its existence
and the initial cause. Seeing what exists, but seeing
what made it exist. In sum, for Carlos Araujo, seeing
is seeing the efect and conceiving the initial cause.
Observing the world of causes in the efects. And this
in an objective way, although it may not seem, for
it is not a matter of guessing the reason why things
have been done, but being aware that they have been
done. Not knowing the intentions of the Creator, to
use the nomenclature of the Scriptures, but knowing that there is a cause and it can be called, in the
absence of anything else, the Creator, and that He
caused the appearance, or was the source of the appearance, of a world of chains of causes and efects
and in this world man is efect, but efect capable of
observing the world of efects, or the world of appearances, or Maya, the world of illusion, and knowing that the true world is made of causes and that we
can only contemplate causes and efects in a partial
way, because our place of observation is organic,
and true vision can only be spiritual, not organic, not
perishable. And the spiritual vision is still incomplete
and growing.
In the artist, not seeing the apparent is the beginning, it is common for him to begin his personal story
not by learning, but by unlearning. He must undress
the garments that conventions gave him. In a society that anthropomorphises the environment, when
man strips the world of these fanciful garments he
becomes free to see what exists. It is moving away
from the comfort zone. Seeing the conventional is
not seeing, it is simply verifying what is already laid
out for our verifcation, it is confrming that we see

10

_CARLOS ARAÚJO.indd 10

24/01/18 08:55

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

No histórico encontro de Woodstock, com o seu
acentuado sentido místico e de rejeição dos rumos
de uma civilização na ocasião entendida como de
consumo, de violência e de destruição da natureza, - ou seja, superfcial, bélica e predatória – um de
seus principais atores, Hendrix, faz uma declaração
semelhante, pede uma pausa para se conectar com
o divino.
“Me dê licença, enquanto eu beijo o céu.”
“Excuse me while I Kiss the sky.”
Canção “Purple haze all around”, de 1967, de Jimi
Hendrix, cantada pelo próprio em Woodstock, em
1969, e registrada no documentário de 1970 “Jimi
Hendrix live at Woodstock”.

O mundo das coisas como são, como aparentam
ser. E além disto?
É ponto pacifco que o mundo não é como o vemos, já que este nosso ver está vinculado ao sistema
perceptivo do primata que somos, por nossos condicionamentos sociais, por nossa formação específca.
É possível que não exista a forma defnitiva do universo, tal como aponta a diversidade dos relatos em
tantas civilizações, mas o universo segundo o ponto
de observação A ciência dos séculos vinte e vinte um
é a afrmação dos segredos ocultos da existência. A
ciência têm nos revelado a existência do invisível. E,
tudo leva a crer, este processo de revelação está no
início de sua jornada.
Ver, no caso do artista Carlos Araujo, é um processo complexo. É um duplo jogo da alma. Não ver
o aparente para ver pela primeira vez. É o movimento

inicial. Não ver, para ver fnalmente o que existe não
por sua existência apenas, mas por sua existência e
pela causa inicial. Ver o que existe, mas ver o que fez
existir. Enfm, para Carlos Araujo, ver é ver o efeito e
conceber a causa inicial. Observar nos efeitos o mundo das causas. E isto de maneira objetiva, por menos
que pareça, pois não se trata de adivinhar o motivo
das coisas terem sido feitas, mas ter consciência de
que elas foram feitas. Não saber as intenções do Criador, para utilizar a nomenclatura das Escrituras, mas
saber que existe uma causa e ela pode ser chamada,
à falta de outra coisa, de Criador e que Ele fez surgir,
ou Dele surgiu, um mundo de encadeamentos de
causas e efeitos e neste mundo o homem é efeito,
mas efeito capaz de observar o mundo dos efeitos,
ou o mundo das aparências, ou Maya, o mundo da
ilusão, e saber que o mundo verdadeiro é feito de
causas e que nós só podemos contemplar as causas e os efeitos de maneira parcial, porque o nosso
posto de observação é orgânico, e a visão verdadeira
que só pode ser espiritual, não orgânico, não perecível. E a visão espiritual é ainda incompleta e em
crescimento.
No artista este não ver o aparente é o início, é
comum que ele comece a sua história pessoal não
por aprender, mas por desaprender. Ele deve despir
o que existe das roupagens que as convenções lhe
deram. Numa sociedade que antropomorfza o entorno, o homem despir o mundo destas vestes fantasiosas é libertar-se para poder ver o que existe. É
afastar-se da zona de conforto. Ver o convencional
não é ver, é simplesmente constatar o que já está
disposto para a nossa constatação, é confrmar que
não vemos senão a ideologia coletiva que determina certa roupagem linguística. Ver o convencional é
uma ação redundante. Desta maneira, em busca de
11
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nothing but the collective ideology that determines a
certain linguistic apparel. Seeing the conventional is
a redundant action. This way, in search of an original
vision of the world, or, at least, and in fact, in search
not of linguistic originality, but of identity itself, one
must strip things of their linguistic envelopes, strip
things of the banality of things. But how to get to the
ground zero of the look?

What we see of things is things.

This is difcult, but essential. However, essential
is the frst step. Seeing things without the concept
attributed to things. And, after this initial detachment,
of abandoning the cover of collective illusion, seeing for the frst time in our own way, with our own
eyes. I think this is seeing, for the adult, for the frst
time. What a dazzle, we suddenly see the world and
its charm, if seeing the world is any charming. Seeing
the world with the eyes of Adam.

And not think when you see

Alberto Caeiro, heteronym of poet Fernando Pessoa (1888-1935), the objective thinker, who despises
subjectivity as a social construction, who wants to
see things as they are, without mysticism, without
subjectivity. He is direct and almost rude. He does not
reinforce the fantasy of homemade poetics. In fact,
Fernando Pessoa was a mystic and created Alberto
Caeiro, a character who sometimes is an extreme
poet, a cutting-edge intellectual, and aims to be a
man without doubts and metaphysics, a simple and
direct and objective man, one of those who know
what things are: they are what they are and answer
to the name they have... Flowers are only fowers...
And the stars, only stars... Ambiguity, as it rejects seeing disguised as social romanticism, as today some
of us loathe the sugary language of self-help texts.
Poem number XXIV by Alberto Caeiro is the most
notable example I know about the description of
seeing striped of social conventions.

Why would we see one thing as being another?
Why is it that seeing and hearing would deceive us
If seeing and hearing are seeing and hearing?
The main thing is knowing how to see,
To know how to see when you see,

Or see when you think.
But this (poor us carrying a clothed soul!),
This takes deep study,
A learning to unlearn
And sequestration in freedom from that convent
Where the poets say the stars are the eternal brothers,
And fowers are penitent nuns who only live a day,
But where stars really aren’t anything but stars,
And fowers aren’t anything but fowers,
That being why I call them stars and fowers.

The magic comes from the mist. Carlos Araujo
takes unlimited time in the preparation of the support, layers and layers of pigments that accumulate,
are sanded, left in observation. It is from this indefnite stain that the suggestions of images arise. This
built mist, fog preventing mechanical images, is the
external correspondence of the artist’s intuition and
dream. The matter comes from the formless.
Spirit and spirituality are born from the mist, the
stain, the inner and outer fog, the case without
chance.
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uma visão original do mundo, ou, ao menos, e na
verdade, em busca não da originalidade linguistica,
mas da própria identidade, é preciso despir as coisas
de seus envoltórios linguísticos, despir as coisas da
banalidade das coisas. Mas como chegar ao marco
zero do olhar?
Isto é difícil, mas é essencial. Entretanto, este essencial é o primeiro passo. Ver as coisas sem o conceito atribuído às coisas. E, depois deste desligamento inicial, deste abandonar a capa da ilusão coletiva,
ver pela primeira vez de uma maneira própria, com
os próprios olhos. Penso que é ver, para o adulto,
pela primeira vez. Que deslumbramento, de repente vemos o mundo e o seu encanto, se é que ver o
mundo é encantador. Ver o mundo com os olhos de
Adão.
Alberto Caeiro, heterônimo do poeta Fernando
Pessoa (1888-1935), o pensador objetivo, o que despreza a subjetividade como construção social, o que
deseja ver as coisas como as coisas são, sem misticismo, sem subjetividade. É direto e quase rude. Não
reforça a fantasia de uma poética caseira. Na verdade, Fernando Pessoa era místico e criou Alberto
Caeiro, um personagem que, às vezes, é um poeta extremado, intelectual de ponta, e almeja ser um
homem sem dúvidas e metafísicas, um homem simples e direto e objetivo, daqueles que sabem o que
são as coisas: elas são aquilo que são e que atendem pelo nome que tem... As fores só são fores...
E as estrelas, só estrelas... Ambiguidade, pois rejeita
o olhar travestido de romantismo social, como hoje
alguns de nós abominamos a linguagem adocicada
dos textos de autoajuda. O poema número XXIV de
Alberto Caeiro é o exemplo mais notável que conheço sobre a descrição do ver despido de convenções sociais.

O que nós vemos das cousas são as cousas.
Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra?
Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?
O essencial é saber ver,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma sequestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as
freiras eternas
E as fores as penitentes convictas de um só dia,
Mas onde afnal as estrela não são senão estrelas
Nem as fores senão fores
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e fores.

A magia surge da bruma. Carlos Araujo leva um
tempo ilimitado no preparo do suporte, camadas e
camadas de pigmentos que se acumulam, são lixados, deixados em observação. É desta mancha indefnida que surgem as sugestões de imagens. Esta bruma construída, névoa a impedir imagens mecânicas,
é a correspondência externa da intuição e do sonho
do artista. A matéria nasce do informe.
13

_CARLOS ARAÚJO.indd 13

24/01/18 08:55

### TEXTO EM INGLÊS.

The micro has the essential structure of the macro.
The imagery in Carlos Araujo’s painting is not under control, but the artist is under the control of his
intuition.
There is in Carlos Araujo a rare ability to defne
his theme in a sure way and whose fnal appearance,
when the work is fnished, gives the impression that it
was done in a single moment. Or, even more precise
and fundamental, the feeling that it could not be different, that no other solution would be possible.
Some works and some artists give this sensation.
Not too many. But would anyone wish to improve,
complete, some of the main works by Vincent van
Gogh, Johannes Veermer, Henri Matisse, Claude
Monet, Constantin Brancusi, Paul Klee, Katsushika
Hokusai, Hiroshige, Leonardo da Vinci?
Also the ink wash paintings by Japanese artists
from the 16th and 17th centuries, from the Edo period, such as Hanabusa Itchô, Hatta Koshú, Kanó Naonobu, convey the feeling that they are defnitive.
They seem so distant and yet these various centuries
and disparate civilizations are in this perceptive sense
that certain works of art have the same subtle reality,
that they are the result of a moment when the artist
was wrapped in a conviction beyond assurance. The
artist worked at the exact moment in which he was
absent from all doubts and immersed in a conviction
beyond his knowledge, beyond what he knew.
A universe that cares.
There is a famous poem by Carl Sandburg (18781967) that masterfully addresses this theme, the indiference of the Universe to human things. He says
that grass covers all and, in the end, all is left is grass.

This “all” are the armies, the reigns, the battles, the
works of men. Sandburg is an important American
poet, but his reputation was faded by the greatness
of poet Walt Whitman (1819-1892), of whom Sandburg is clearly a follower.
Perhaps this remarkable poem is the spiritual son
of the Biblical Ecclesiastes, which also accentuates
the indiference of the universe to human deeds and
facts. The sun rises every day... Grass grows every
day...
The indiferent universe.
The universe as a living system, as son, creature,
product, of the Creator. The universe is part of the
human being, he too a creature of the Creator, and
like all existing things they have clear and hidden
connections and together make up a system. For
Carlos Araujo the Universe is alive and is part of man,
and man is part of the universe, and one matters to
the other. This is what we can deduce from his work,
where all things are integrated and are multiple faces
of the same body, the world of God.
The Book of Ecclesiastes, or the Preacher, is a classic of Western literature, even though it was written in
the Middle East, as it belongs to the Bible, to the Old
Testament. The authorship is attributed to King Solomon and has an accentuated philosophical and existential character. And it has the concept of a circular
time and an existence of humanity with historical cycles or historical civilizations, time cycles or extinct
civilizations and new civilizations. That which is has
already been and that which has been will be again.
And whatever man does, it will be vanity and weariness, and, whatever it is, joy or discouragement, the
sun will rise again and the Earth will forever be. Gen-
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O espírito e a espiritualidade nascem da bruma,
da mancha, da névoa interna e externa, do caso sem
acaso.
O micro tem a estrutura essencial do macro.
O imaginário na pintura de Carlos Araujo não está
sob controle, mas o artista está sob controle de sua
intuição.
Há em Carlos Araujo uma rara capacidade de defnir o seu tema de maneira certeira e cuja aparência
fnal, quando a obra esta terminada, dá a sensação de
que foi feita em um só momento. Ou, até mais preciso e fundamental, a sensação de que não poderia ser
diferente, que nenhuma outra solução seria possível.
Algumas obras e alguns artistas dão esta sensação. Não são muitos. Mas alguém teria o desejo de
melhorar, completar, algumas das principais obras de
Vincent van Gogh, Johannes Veermer, Henri Matisse,
Claude Monet, Constantin Brancusi, Paul Klee, Katsushika Hokusai, Hiroshige, Leonardo da Vinci?
Também as aguadas de artistas japoneses dos séculos XVI e XVII, do período Edo, como Hanabusa
Itchô, Hatta Koshú, Kanó Naonobu, transmitem a
sensação de que são defnitivas. Parecem tão distantes e, no entanto, estes vários séculos e civilizações
díspares se encontram nesta sensação perceptiva de
que certas obras de arte tem a mesma realidade sutil,
a de que são o resultado de um momento em que o
artista estava envolto numa convicção além da certeza. O artista trabalhou no momento exato em que
estava ausente de todas as dúvidas e imerso numa
convicção além do seu saber, além do que conhecia.
Um universo que se importa.
Há um poema famoso de Carl Sandburg (18781967) que trata magistralmente deste tema, da indi-

ferença do Universo às coisas humanas. Ele diz que
a grama tudo cobre e que, ao fnal, resta somente a
grama. Este “tudo” são os exércitos, os reinados, as
batalhas, as obras dos homens. Sandburg é um importante poeta americano, mas de reputação esmaecida pela grandeza do poeta Walt Whitman (18191892) de quem Sandburg é claramente seguidor.
Talvez este notável poema seja flho espiritual do
Eclesiastes bíblico, que também acentua a indiferença do universo aos feitos e fatos humanos. O sol se
levanta todos os dias... A grama cresce todos os dias...
O universo indiferente.
O universo como sistema vivo, Pois flho, criatura,
produto, do Criador. O universo faz parte do ser humano, também ele uma criatura do Criador, e como
todas as coisas existentes eles tem ligações claras
e ocultas e juntos compõe um sistema. Para Carlos
Araujo o Universo é vivo e faz parte do homem e o
homem faz parte do universo e um importa ao outro.
É o que se deduz de sua obra, onde todas as coisas estão integradas e são faces múltiplas do mesmo
corpo, o mundo de Deus.
O Livro do Eclesiastes ou o Pregador é um clássico
da literatura ocidental, mesmo tendo sido escrito no
Oriente Médio, pois pertence à Bíblia, ao Antigo Testamento. A autoria é atribuída ao Rei Salomão e tem
acentuado cunho flosófco e existencial. E possui o
conceito de um tempo circular e de uma existência
da humanidade com ciclos históricos ou civilizações
históricas, ciclos temporais ou civilizações extintas e
novas civilizações. O que é já foi e o que foi voltará
a ser. E seja o que for que o homem faça isto será
vaidade e canseira e, seja o que for, alegria ou desalento, o sol se levantará novamente e a Terra para
sempre será. As gerações passam, ou seja, morrem,
15
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erations pass, that is, they die, and the Earth remains
and the sun and the wind make their cycle every day.
“All is vanity.
Words of the Preacher, the son of David, king of
Jerusalem:
Vanity of vanities! Says the preacher\; vanity of
vanities! All is vanity.
What does man gain by all the toil at which he toils
under the sun?
The eternal sameness.
A generation goes, and a generation comes, but
the Earth remains forever.
The sun rises, and the sun goes down, and hastens to the place where it rises.
The wind blows to the south and goes around to
the north; around and around goes the wind, and on
its circuits the wind returns.
All streams run to the sea, but the sea is not full;
to the place where the streams fow, there they fow
again.
All things are full of weariness; a man cannot utter it; the eye is not satisfed with seeing, nor the ear
flled with hearing.
What has been is what will be, and what has been
done is what will be done, and there is nothing new
under the sun.
Is there a thing of which it is said: See, this is new?
It has been already in the ages before us.
There is no remembrance of former things, nor
will there be any remembrance of later things yet to
be among those who come after.”

None of these questions, we can see, was born
today, but they are permanent not only of our civilization, but of human history. We and the universe.
Are we important to the universe? That is, do we have
meaning? Or simply are we the result of chance, the
combination of organic substances, children of circumstances, conditions favorable to the emergence
of life, as astrophysics scientists constantly tell us, reporting one of their goals in their research with powerful telescopes: discovering chemical conditions for
the emergence of life in other celestial bodies.
Hermann Hesse, one of the strongest literary presences of the twentieth century, author of “Steppenwolf” and “Demian,” wrote the essay “Blue Butterfy”,
published in the book “Little Joys” ( Record). Translated into Portuguese by Lya Luft.
“The ability to understand the language of nature,
to rejoice in the multiple manifestations of creative
life, and the need to give meaning to this multiple language, the desire for answers, is as old as humanity.
The intuition that there is a hidden and sacred unity
behind this great variety, a primitive mother behind all
births, a creator behind all creatures, that wonderful
ancestral impulse of man for the origin of the world
and for the secret of the evidence, is the root of all art,
today as always. We are today infnitely distant from
a veneration of nature in the devout sense of seeking
a Unity in variety. We do not like to recognize in ourselves a primitive and naive impulse, and we make
jokes about it. But it is probably a mistake to judge
that we, and all of the current humanity, are irreverent and incapable of a devout experience of nature.
Only, at the moment, it is difcult or impossible for us
to poetize this nature innocently with myths, to personify its creator worshiping it as a father, something
that was done in other times. Perhaps we are right if
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e a Terra permanece e o sol e o vento todos os dias
fazem o seu ciclo.
“Tudo é vaidade.
Palavra do Pregador, flho de Davi, rei de Jerusalém:
Vaidade de vaidades! Diz o pregador; vaidade de
vaidades! Tudo é vaidade.
Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol?
A eterna mesmice.
Geração vai, e geração vem; mas a Terra permanece para sempre.
Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo.
O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; volve-se e revolve-se, na sua carreira e retorna aos
seus circuitos.
Todos os rios correm para o mar; e o mar não se
enche; ao lugar para onde correm os rios, para lá
tornam eles a correr.
Todas as cousas são canseiras, tais que ninguém
as pode exprimir; os olhos não se fartam de ver, nem
se enchem os ouvidos de ouvir.
O que foi, é o que há de ser; e o que se fez, isso
se tornará a fazer; nada há, pois, novo debaixo do sol.
Há alguma cousa de que se possa dizer: Vê, isto
é novo? Já foi nos séculos que foram antes de nós.
Já não há lembrança das cousas que precederam;
e das cousas posteriores também não haverá memória entres os que hão de vir depois delas.”

Nenhuma destas questões, podemos perceber,
nasceu no dia de hoje, mas são permanentes não só
da nossa civilização, mas da história humana. Nós e
o universo. Nós somos importantes para o universo?
Ou seja, nós temos signifcado? Ou simplesmente
nós somos fruto do acaso, da combinação de substâncias orgânicas, flhos da circunstância, de condições propícias ao surgimento da vida, como nos diz
constantemente os cientistas da astrofísica, relatando um de seus objetivos, em suas pesquisas com
potentes telescópios: descobrir condições químicas
para o surgimento da vida em outros corpos celestes.
Hermann Hesse, uma das presenças literárias mais
fortes do século vinte, autor de “O Lobo da estepe”
e “Demian”, escreveu o ensaio “Sobre Borboletas”, de
1935, publicado no livro “Pequenas Alegrias” (edit. Record). Tradução de Lya Luft.
“A capacidade de entender a linguagem da natureza, de alegrar-se com as múltiplas manifestações
da vida criadora, e a necessidade de dar algum signifcado a essa linguagem múltipla, o desejo de obter
respostas, é tão velho quanto a humanidade. A intuição de que há uma oculta e sagrada unidade por trás
dessa grande variedade, uma mãe-primitiva por trás
de todos os nascimentos, um criador por trás de todas as criaturas, esse maravilhoso impulso ancestral
do homem para a origem do mundo e para o segredo dos indícios, é a raiz de toda a arte, hoje como
sempre. Estamos hoje infnitamente distante de uma
veneração da natureza no sentido devoto de procurar uma Unidade na variedade. Não gostamos de reconhecer em nós um impulso primitivo e ingênuo,
e fazemos piadas a respeito. Mas provavelmente é
um engano julgarmos que nós, e toda a humanida-
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we eventually think that the old forms of devotion are
a little too futile and playful, and if we assume that the
powerful and fatal inclination of modern physics to
philosophy is, at the end, a religious phenomenon.”

Unlike they say, both through the media and educational institutions, the de-sacralization of art, I think
art is undergoing an accelerated process of resacralization. The so-called de-sacralization of art is a kind
of article of faith which is sustained by a system of
beliefs whose initial aim was the praise of the Enlightenment and the industrial forms of production, and
whose anathema was the Catholic Church. This article of faith is maintained by institutions that claim to
be entirely scientifc, such as universities, and do not
admit other hypotheses, especially in the feld of art,
difcult to control ...
The totemic art, fruit of mythical and ritualistic societies, is present in whole or in part in contemporary
works, and even in the attitude of countless contemporary artists. The artists of the absolute, the fantastic, of art as a sacred manifestation. Sacredness as
existential posture, regardless if the artist is Marxist,
pantheistic, spiritualist, religious, surrealist...
Setting aside the idea of the sacralization of art and
of the action of the artist as an ofciant of this action
of interpreting the world as a unique being and perpetuating symbolic images of this subtle reality, the
analysis of the work and posture of artists such as
Frans Kracjberg, Israel Pedrosa, Iberê Camargo, Amílcar de Castro, Bené Fonteles, Ismael Nery, Candido
Portinari,Yukio Suzuki, Megumi Yuasa, Manabu Mabe,
Vicente do Rego Monteiro, Alfredo Volpi, Marcello
Grassmann, Oswaldo Goeldi, Lívio Abramo, Mario

Cravo Jr., Tunga, Arthur Luiz Piza, Antonio Bandeira, Roberto Magalhães, Maria Bonomi, Siron Franco,
Antonio Hélio Cabral, Henrique Léo Fuhro, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Francis Bacon, Jackson
Pollock, Joaquin Torres-Garcia, Armando Reveron,
Alejandro Otero, Jesus Rafael Soto, José Gurvich, Alexander Calder, Paul Klee, René Magritte, Marc Chagall would be incomplete.
And there is no theme or subject prohibited in art.
All dogmatism in this sense is retrograde and totalitarian action. What tells us whether a subject or theme
is good or “artistic” enough is the quality of the artist. Otto Maria Carpeaux, author of the monumental “History of Western Literature”, whose chapter on
Dante was used as a preface to the important translation of the Divine Comedy by Italo Eugenio Mauro,
states that Comedy, a mystical and religious work, is
the culmination of our literature: “The Divine Comedy is a colossal edifce, whose unity is guaranteed
precisely by the poet’s religious, philosophical and
political convictions.”
“... a world in which the metaphors and comparisons of intense realism present us with imaginary and
yet unforgettable landscapes is not abstract...”.
And Argentine poet Jorge Luis Borges, renovator
of the world literature in the second half of the twentieth century, dedicates a book to the Divine Comedy, “Nine Dantean Essays”. And it is in this book that
he writes one of the most beautiful essays of the last
decades, “Beatrice’s Last Smile”. In this essay Borges
elevates the condition of Beatrice to the highest level. It is a treaty on the female soul. Elevation? Revelation, actually. Borges starts from Canto XXXI of Paradise. Italo Calvino, one of the most solid European
intellectuals of the twentieth century, in an essay on
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de atual, somos irreverentes e incapazes de uma experiência devota da natureza. Apenas, de momento,
nos é difícil ou impossível poetizarmos essa natureza
inocentemente com mitos, personifcar seu criador
adorando-o como pai, coisa que se fazia em outros
tempos. Talvez estejamos certos se eventualmente
pensamos serem um pouco fúteis e lúdicas demais
as antigas formas de devoção, e se julgamos adivinhar que a poderosa e fatal inclinação da moderna
física para a flosofa é no fundo um fenômeno religioso.”

Ao contrário do que se afrma tanto através da mídia e instituições de ensino, a dessacralização da arte,
acho que a arte passa por um acelerado processo de
ressacralização. A chamada dessacralização da arte é
uma espécie de artigo de fé que é sustentado por um
sistema de crenças cujo alvo inicial era a louvação
do Iluminismo e das formas industriais de produção,
e cujo anátema era a Igreja Católica. Este artigo de
fé é mantido por instituições que se pretendem inteiramente cientifcas, como as universidades, e não
admitem outras hipóteses, especialmente no terreno
da arte, de difícil controle...
A arte totêmica, fruto das sociedades míticas e ritualísticas, está presente no todo ou em parte em obras
contemporâneas e, inclusive, na atitude de inúmeros
artistas contemporâneos. Os artistas do absoluto, do
fantástico, da arte como manifestação sagrada. A sacralidade como postura existencial, independente se
o artista é marxista, panteísta, espiritualista, religioso,
surrealista...
Afastada a ideia da sacralização da arte e da ação
do artista como um ofciante desta ação de interpretar o mundo como um ser único e de perpetu-

ar imagens simbólicas desta realidade sutil, seria incompleto a análise da obra e da postura de artistas
como Frans Kracjberg, Israel Pedrosa, Iberê Camargo, Amílcar de Castro, Bené Fonteles, Ismael Nery,
Candido Portinari,Yukio Suzuki, Megumi Yuasa, Manabu Mabe, Vicente do Rego Monteiro, Alfredo Volpi,
Marcello Grassmann, Oswaldo Goeldi, Lívio Abramo,
Mario Cravo Jr., Tunga, Arthur Luiz Piza, Antonio Bandeira, Roberto Magalhães, Maria Bonomi, Siron Franco, Antonio Hélio Cabral, Henrique Léo Fuhro, Pablo
Picasso, Constantin Brancusi, Francis Bacon, Jackson Pollock, Joaquin Torres-Garcia, Armando Reveron, Alejandro Otero, Jesus Rafael Soto, José Gurvich, Alexander Calder, Paul Klee, René Magritte, Marc
Chagall.
E não existe tema ou assunto proibido na arte.
Todo dogmatismo neste sentido é ação retrograda
e totalitária. O que nos diz se um assunto ou tema é
sufcientemente bom ou “artístico” é a qualidade do
artista. Otto Maria Carpeaux, autor da monumental
“História da Literatura Ocidental”, cujo capítulo sobre
Dante, foi utilizado como prefácio da importante tradução da Divina Comédia por Italo Eugenio Mauro,
afrma que a Comédia, uma obra mística e religiosa,
é o ponto culminante da nossa literatura: “A Divina
Comédia é um edifício colossal, cuja unidade está
garantida justamente pelas convicções religiosas, flosófcas e políticas do poeta”.
“... não é abstrato um mundo em que as metáforas
e comparações de realismo intenso nos apresentam
paisagens imaginárias e no entanto inesquecíveis...”.
E o poeta argentino Jorge Luis Borges, renovador
da literatura mundial na segunda metade do século
vinte, dedica um livro à Divina Comédia, “Nove ensaios dantescos”. E é neste livro que ele escreve um
dos mais belos ensaios das últimas décadas, “O últi19
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Borges (a homage), highlights these texts about the
Italian culture.
I know curiosity now demands that I show Beatrice’s last smile. The voice that narrates is that of
Dante.
“So did I pray; and she, so distant,
as she seemed, smiled and looked on me,
then turned again to the eternal fountain.”

“Cosi orai; e quella, si lontana
Como parea, sorrisse e riguardommi;
Poi si tornò all’etterna fontana”

The work of Carlos Araujo is entirely visual, although there is a historical narrative of its subjects, as
they originate in great part from the study of Old and
New Testament. Therefore, the emotion of the encounter with this work before the complete understanding of his painting is possible. Poetic emotion
precedes understanding
Poet, essayist and editor T.S. Elliot, a central character in the culture of the twentieth century, in a long
essay, “Dante,” precisely on this theme, defends the
primordial idea of the existence of an overwhelming
poetic emotion and of poetic emotion as a precedent to understanding itself. And in this essay he describes understanding as the knowledge of the poet’s
life, of the historical circumstances in which his work
was created, the relations with other poetic productions of the same period. And, even, it dispenses with
the detailed knowledge of the language in which the
poem was written. And this boldness of Elliot is im-

pressive, for in a man of such an intellectual presence
in cultural life, this precedence of emotion over intelligence is surprising. There are many ways to understand a work of art. And many ways of putting ourselves “innocently” before it. For Elliot, poetic emotion and frst impact are enough.
We can study the author’s life, his history, his education, the nature of his time, the psychosocial facts,
the path of the work and of the artist, know where
they came from, how they came and what they want.
In this case, we approach the work already with accurate information of many facts and elements, many
of which have nothing to do with the work. We will
be prepared, motivated, capable of ftting the work
into its context. Elliot believes that this excess of information is detrimental to the encounter between
the public and the work.
We can do exactly the opposite. Look, observe the
work and the extent to which it interests us, and seek
to know more in the instant that it moves or excites
us. In this case, it is the work that urges us to defend
it. We are led by it.
Is there such a powerful “poetic emotion”, as defended by T.S. Elliot? (“Essays”, edition by Ivan Junqueira, translation of this essay into Portuguese by
Jorge Wanderley, Art Editora). For Elliot, this poetic
emotion presides over the encounter with poetry
and dispenses, at least in his case, with previous information about the poet and poetry. Elliot accepts
an admiration that comes in contact with poetry. It
speaks more than information.
I thought of reporting this opinion of the critic and
poet, because the work of Carlos Araujo poses us the
same question. The visuality of this work is impacting
and allows for immediate reception. And it too, in a
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mo sorriso de Beatriz”. Neste ensaio Borges eleva a
condição de Beatriz ao mais alto patamar. É um tratado sobre a alma feminina. Eleva? Revela, na verdade.
Borges parte do canto XXXI do Paraíso. Italo Calvino,
um dos mais sólidos intelectuais europeus do século
vinte, em ensaio sobre Borges (uma homenagem),
destaca estes textos sobre a cultura italiana.
Eu sei que a curiosidade agora exige que eu mostre o último sorriso de Beatriz. A voz que narra é a de
Dante.
“Assim orei, e ela, tão distante,
quão parecia, sorriu e olhou para mim,
e à Eterna Fonte volveu seu semblante.”

“Cosi orai; e quella, si lontana
Como parea, sorrisse e riguardommi;
Poi si tornò all’etterna fontana”

A obra de Carlos Araujo é inteiramente visual, ainda que exista uma narrativa histórica de seus assuntos, pois eles têm origem em grande parte no estudo
do Velho e do Novo Testamento. É possível, portanto, a emoção do encontro com esta obra antes do
entendimento completo da sua pintura. A emoção
poética é anterior ao entendimento
O poeta, ensaísta e editor T.S. Elliot, personagem
central na cultura do século vinte, num longo ensaio, “Dante”, justamente sobre este tema, defende a
ideia primordial da existência de uma emoção poética avassaladora e da emoção poética como precedente ao próprio entendimento. E neste ensaio ele
descreve o entendimento como o conhecimento da

vida do poeta, das circunstâncias históricas em que
a sua obra foi criada, as relações com outras produções poéticas do mesmo período. E, até mesmo,
prescinde do saber minucioso do idioma em que foi
escrito o poema. E esta ousadia de Elliot é impressionante, pois num homem de tanta presença intelectual na vida cultural, esta precedência da emoção em
relação à inteligência, é surpreendente. Existem muitas maneiras de entender uma obra de arte. E muitas
maneiras de nos colocarmos de maneira “inocente”
diante dela. Para Elliot, a emoção poética e o primeiro impacto são sufcientes.
Podemos estudar a vida do autor, a sua história,
a sua formação, a natureza de sua época, os fatos
psicossociais, percurso da obra e do artista, saber
de onde vieram, como vieram e o que deseja. Neste
caso, nos aproximamos da obra já com informação
precisa de muitos fatos e elementos, muitos dos quais
nada têm a ver com a obra. Estaremos preparados,
motivados, capazes de encaixar a obra em seu contexto. Elliot acredita que este excesso de informação
é prejudicial ao encontro entre o público e a obra.
Podemos fazer exatamente o contrário. Olhar, observar a obra e na medida em que ela nos interessa,
no instante em que nos comove ou excita procurar
saber mais. Neste caso, é a obra que nos incita a defendê-la. Somos conduzidos por ela.
Existirá uma “emoção poética” tão poderosa,
como defende T.S. Elliot? (“Ensaios”, edição de Ivan
Junqueira, trad. deste ensaio por Jorge Wanderley,
Art Editora). Para Elliot esta emoção poética preside
o encontro com a poesia e prescinde, ao menos no
seu caso, de informações prévias sobre o poeta e
a poesia. Elliot aceita uma admiração que surge no
contato com a poesia. Ela fala mais do que as informações.
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### TEXTO EM INGLÊS.

pronounced way, dispenses with previous information. It invites us to give in to the impact, to live the
poetic emotion of the encounter, to not lose the initial feeling.
The frst impact is not of astonishment with the
magnitude of this work, but of surprise. It is undeniable that we are facing an assertive, vigorous work
that stands before our psyche as an aesthetic, ethical
and mystical option.
It is possible to say that the art of our time, in part,
has an accent on epic and descriptive character. It is
an art in which the artist repeatedly keeps distance
from the theme, as if presenting the theme to the public. Just as theater, in the twentieth century, intended
to present and describe the theme to the public. A
certain proselyte didacticism, as we can see. Theater,
in this case, abandoned the tacit agreement for the
suspension of disbelief. The public always knew that
it was not before the state of Denmark. But they accepted that the developed fction had its own vector
of reality. It, fction, was in itself the reality. They knew
Prince Hamlet was not there, but accepted that the
story unfolded was a kind of reality, a being of reality,
a being with a life of its own. Which caused adhesion to the story. And the emotion it caused. The exchange of unbelief for the pleasure of the story.
The work of Carlos Araujo speaks to us and raises
two or three key questions. Is the subject, after all,
important in art? And does the theme dispense with
the subject? Look at the dozens of trends encompassed in a single and “fctional” contemporary art in
which the subject is even material, with the object itself (industrial object, garbage, body, cutouts, nature
beings, etc.) being presented (shark, Mickey Mouse,

chairs, plants, scrap, trees, seeds, etc.). Is this a new
version of naturalism?
Are there forbidden subjects? Is it possible to put
representations of saints, prophets, gods? Or the
symbology itself, Virgin Mary, Jesus, Holy Family? Or
are these subjects forbidden? It is legitimate and contemporary to represent swimming pools, bodies with
swim briefs on the beach, soup cans; but are Jesus
or God part of an index of forbidden subjects and
themes? Putting the picture of the Pope covered with
bird droppings in a cage is fair, but not the image of
the Virgin Mary? What does this confrontation - not
only aesthetic, but also, and strongly, social, with the
repudiation of the subjects and themes that do not
have origin in or relationship with the Enlightenment,
but a hegemonic imposition - mean?

Not only time is relative, but in us it gains a particular dimension, and, repeatedly, a belittled dimension. Certainly in our lives, the story of our lives, even
among the long-lived, is very short. What are 70 years,
100 years or 120 years? And for those attentive to
the particular history, the family history, who will have
known someone who speaks in generations and refers to an ancestor older than his great-grandfather?
And yet, all the holy scriptures teach us that we are
part of an endless chain of succession.
And our own nineteenth- and twentieth-century
science, in recovering for us the history of language
and of the civilizations, presents us with a thread of
which we are not the ultimate fruit, but a simple fruit,
an intermediate seed, a fight of what humanity will
be, which, in turn, will be an intermediate fruit of
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Pensei em reportar esta opinião do crítico e poeta, porque a obra de Carlos Araujo nos oferece a
mesma questão. A visualidade desta obra é impactante e possibilita uma imediata acolhida. E também
ela, de maneira acentuada, prescinde de informações prévias. Ela convida a ceder ao impacto, viver a
emoção poética do encontro, a não perder o sentimento inicial.
O primeiro impacto não é de espanto diante da
grandeza deste trabalho, mas de surpresa. É inegável
que estamos diante de uma obra assertiva, vigorosa,
que se coloca diante do nosso psiquismo como uma
opção estética, ética e mística.
É possível dizer que a arte da nossa época, em
parte, tem acento no épico e no caráter descritivo.
É uma arte em que o artista seguidamente mantém
distanciamento do tema, como se apresentasse o
tema ao público. Da mesma maneira que o teatro,
no século vinte, pretendeu apresentar e descrever
o tema ao público. Certo didatismo prosélito, já se
vê. O teatro, neste caso, abandonou o acordo tácito
pela suspensão da incredulidade. O público sempre
soube que não estava diante do reino da Dinamarca. Mas aceitava que a fcção desenvolvida tinha o
seu próprio vetor de realidade. Ela, a fcção, era em
si mesmo a realidade. Ele sabia que ali não estava
o príncipe Hamlet , mas aceitava que a história desenrolada fosse uma espécie de realidade, um ser de
realidade, um ente de vida própria. O que ocasionava
a adesão à história. E a emoção que ela causava. A
troca da incredulidade pelo prazer da história.
A obra de Carlos Araujo nos fala e suscita duas
ou três perguntas fundamentais. O assunto, afnal de
contas, é importante na arte? E o tema prescinde do
assunto? Vejam as dezenas de tendências englobadas numa única e “fctícia” arte contemporânea na

qual o assunto chega a ser material, com o próprio
objeto (objeto industrial, lixo, corpo, partes recortadas, seres da natureza, etc.) sendo apresentados
(tubarão, Mickey Mouse, cadeiras, plantas, sucata, árvores, sementes, etc.). Será uma nova versão do naturalismo?
Existem assuntos proibidos? É possível colocar
representações de santos, profetas, deuses? Ou a
própria simbologia, Virgem Maria, Jesus, Sagrada Família? Ou estes assuntos estão proibidos? É licito e
contemporâneo representar piscinas, corpos de sunga na praia, latas de sopa; mas Jesus ou Deus fazem
parte de um index de assuntos e temas proibidos?
Colocar a foto do Papa coberta de excrementos de
pássaros numa gaiola é justo, mas não a imagem da
Virgem Maria? O que signifca este enfrentamento
não só estético, mas também, e fortemente, social,
com o repúdio aos assuntos e temas que não tenham
origem ou parentesco com o Iluminismo senão uma
imposição hegemônica?

Não só o tempo é relativo, como, em nós, ele ganha uma dimensão particular e, seguidamente, uma
dimensão apequenada. Certamente na nossa vida, a
história da nossa vida, mesmo entre os longevos, é
muito curta. O que serão 70 anos, 100 anos ou 120
anos? E para os atentos à história particular, a história
familiar, quem terá conhecido alguém que fala em
gerações e se refra a um antepassado mais antigo
que o seu bisavô? E, no entanto, todas as escrituras
sagradas nos ensinam que somos parte de uma interminável cadeia sucessória.
E a nossa própria ciência do século dezenove e
vinte ao recuperar para nós a história da linguagem e
das civilizações nos apresenta um encadeamento do
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### TEXTO EM INGLÊS.

what will come. In art, the successive chain of artists
and productions is endless and permanent. It exists
and its time is particular because, invisibly but palpably, artists can be grouped not by generations, but by
sensitive afnities.

el...” is in the cloud, it is transportable, traveler, anyone can have it. It is a code.

Carlos Araujo is the greatest author of sacred
works in Brazil. He made more sacred, mystical, religious-themed works than Candido Portinari. He
lacked a conventional place to gather part of this
production. Candido Portinari, without this explicit
intention, moved only by flial love, made the “Nonna’s Chapel” in Brodowski, so that his elderly grandmother could pray every morning without the need
to go to church.

This artist breaks the pact of silence on the mystic and has the boldness to speech on the incognito.
Boldness to remake the religious myth of the world.
Identify, interpret, represent the sacred. Give voice
and face to the seamless, to the hidden. Carlos Araujo proposes to narrate the beginning of the world.
The creation of Light. The Tree of Wisdom. The Tree
of life. The Mystery of Creation. The origin of existence, the creature and the Creator. The Eternal and
the Ephemeral. His challenge as an artist is immense:
to represent the unrepresentable, the totality, the abstract, as all is “infnite immensity”.

Carlos Araujo turned the book and communication technology into his Nonna’s Chapel. His “Chap-

Light penetrates the darkness; the synthesis of his
proposal. Or the glimpse of the face of God.
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

qual somos não o último fruto, mas um simples fruto, uma semente intermediária, um voo do que será a
humanidade que, por sua vez, será um fruto intermediário do que virá. Na arte a cadeia sucessiva de artistas e produções é interminável e permanente. Ela
existe e o seu tempo é particular porque, de maneira
invisível, mas palpável, os artistas podem ser agrupados não por gerações, mas por afnidades sensíveis.
Carlos Araujo é o maior autor de obras sacras do
Brasil. Ele fez mais obras sacras, místicas, de assunto
religioso, do que Candido Portinari. Faltou a ele um
lugar convencional para reunir parte desta produção.
Candido Portinari, sem esta intenção explícita, movido apenas pelo amor flial, fez a “Capela da Nonna”,
em Brodowski, para que a sua avó, já idosa, pudesse
rezar todas as manhãs sem a necessidade de se deslocar até a igreja.

Carlos Araujo fez do livro e da informática de comunicação a sua Capela da Nonna. A sua “Capela...”
está na nuvem, é transportável, viajante, cada um a
pode ter. É um código.
Este artista rompe o pacto de silêncio sobre o
místico e tem a ousadia de discursar sobre o incógnito. Ousadia em refazer o mito religioso do mundo.
Identifcar, interpretar, representar o sagrado. Dar voz
e cara ao inconsútil, ao oculto. Carlos Araujo se propõe a narrar o início do mundo. A criação da Luz. A
Árvore da Sabedoria. A Árvore da vida. O Mistério da
Criação. A origem da existência, a criatura e o Criador.
O Eterno e o Efêmero. O seu desafo como artista é
imenso: representar o irrepresentável, a totalidade, o
abstrato, pois é tudo “imensidão infnita”.
A luz penetra nas trevas; a síntese da sua proposta.
Ou o vislumbre da face de Deus.
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pÁGs. 26-27: mAternidAde • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 80 x 160 Cm

Anjo sobre o lAGo • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 30 x 40 Cm
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GAliléiA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 30 x 40 Cm
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Anjo semeAdor • 2014/2018• ost sobre mAdeirA • 160 x 110 Cm
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Anjo semeAdor• 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 110 x 160 Cm
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pÁGs. 32-33:
os Colhedores de triGo
• 2014/2018 • ost sobre
mAdeirA • 50 x 100 Cm

O CriadOr envia O Maná
2006 • ost sobre mAdeirA
220 x 120 Cm
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A superfíCie do Abismo • 1996 • ost sobre mAdeirA • 30,5 x 40 Cm
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

A luz penetra nas trevas; a síntese da sua
proposta. Ou o vislumbre da face de Deus.
### TEXTO EM INGLÊS.

Light penetrates the darkness; the synthesis of
his proposal. Or the glimpse of the face of God.

A CriAção dA luz (estudo) • 2000 • 40 x 30 Cm • ost sobre mAdeirA
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A presençA dA luz • 2001 • ost sobre mAdeirA • 31,5 x 44 Cm
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pÁGs. 38-39: A sAntA CeiA em Azul • 2002 • ost sobre mAdeirA • 19 x 35 Cm

o retorno do homem (díptiCo) • 1998 • ost sobre mAdeirA • 50 x 45 Cm
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o retorno do homem (díptiCo) • 2003 • ost sobre mAdeirA • 50 x 40 Cm
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o universo primAl (instAlAção)
• 2002/2004
30 x 34 Cm (obrA superior)
220 x 120 Cm (dois pAinéis CentrAis)
220 x 80 Cm (obrAs inferiores)
• ost sobre mAdeirA
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A formAção dAs Árvores
(instalaçãO)
2002/2004
50 x 60 Cm (obrA superior)
48 x 25 CM a 78 x 59 CM (deMais Obras)
• ost sobre mAdeirA
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### TEXTO EM PORTUGUÊS
### TEXTO EM PORTUGUÊS.

### TEXTO EM
INGLÊS

Este artista rompe o pacto de silêncio sobre o
místico e tem a ousadia de discursar sobre o incógnito. Ousadia em refazer o mito religioso do
mundo. Identifcar, interpretar, representar o sagrado. Dar voz e cara ao inconsútil, ao oculto. Carlos Araujo se propõe a narrar o início do mundo. A
criação da Luz. A Árvore da Sabedoria. A Árvore da
vida. O Mistério da Criação. A origem da existência,
a criatura e o Criador. O Eterno e o Efêmero.
### TEXTO EM INGLÊS.

This artist breaks the pact of silence on the mystic and has the boldness to speech on the incognito. Boldness to remake the religious myth of the
world. Identify, interpret, represent the sacred. Give
voice and face to the seamless, to the hidden. Carlos Araujo proposes to narrate the beginning of the
world. The creation of Light. The Tree of Wisdom.
The Tree of life. The Mystery of Creation. The origin of existence, the creature and the Creator. The
Eternal and the Ephemeral.

deus iniCiA o universo i• 2003
• ost sobre mAdeirA
• 270 x 330 Cm
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no iníCio • 2000 • ost sobre mAdeirA • 220 x 160 Cm
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o envio dA luz • 1999 • ost sobre mAdeirA • 40 x 30 Cm
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A Árvore dA vidA • 2001• ost sobre mAdeirA • 40 x 30 Cm
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no iníCio • 1989/1997• ost sobre mAdeirA • 200 x 245 Cm
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### TEXTO EM PORTUGUÊS..

### TEXTO EM INGLÊS.

A obra de Carlos Araujo nos fala e suscita duas ou três perguntas fundamentais. O assunto, afnal de contas, é importante
na arte? E o tema prescinde do assunto? Vejam as dezenas de
tendências englobadas numa única e “fctícia” arte contemporânea na qual o assunto chega a ser material, com o próprio
objeto (objeto industrial, lixo, corpo, partes recortadas, seres da
natureza, etc.) sendo apresentados (tubarão, Mickey Mouse, cadeiras, plantas, sucata, árvores, sementes, etc.). Será uma nova
versão do naturalismo?

The work of Carlos Araujo speaks to us and raises two or
three key questions. Is the subject, after all, important in art? And
does the theme dispense with the subject? Look at the dozens
of trends encompassed in a single and “fctional” contemporary
art in which the subject is even material, with the object itself
(industrial object, garbage, body, cutouts, nature beings, etc.) being presented (shark, Mickey Mouse, chairs, plants, scrap, trees,
seeds, etc.). Is this a new version of naturalism?

Adão • 2003 • ost sobre mAdeirA
• 220 x 246 Cm
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pÁGs. 52-53: A formAtAção do homem • 1999 • ost sobre mAdeirA• 200 x 247 Cm

A frAGilidAde dA CArne • 1999 • ost sobre mAdeirA • 45 x 25 Cm
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CAim responde: "sou eu o GuArdião de meu irmão?" • 1998 • ost sobre mAdeirA • 50 x 40 Cm
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deus AbençoA o sétimo diA (díptiCo) • 1997/2004 • 340 x 240 Cm (CAdA obrA) • ost sobre mAdeirA
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deus AbençoA o sétimo diA (díptiCo) • 1997/2004 • ost sobre mAdeirA • 340 x 240 Cm (CAdA obrA)
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O seMeadOr (instalaçãO)
2001/2002
20 x 40 Cm (obrA superior)
220 x 240 Cm (obrAs CentrAis)
220 x 80 Cm (obrAs inferiores)
• ost sobre mAdeirA
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A hArmoniA nA CriAção • 2001 • ost sobre mAdeirA • 150 x 140 Cm
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a harMOnia da CriaçãO
2000/2004
Ost sObre Madeira
200 x 310 Cm
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Adão imerso nA Árvore do ConheCimento • 2001 • ost sobre mAdeirA • 50 x 40 Cm
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o êxodo de Adão e evA • 2001• ost sobre mAdeirA • 30 x 25 Cm
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o Anjo Com A espAdA de foGo (estudo) • 2001) • ost sobre mAdeirA • 40 x 30 Cm

a COndiçãO huMana
2000
Ost sObre Madeira
30 x 29,5Cm
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jó sob A proteção dA Árvore (estudo) • 2001 • ost sobre mAdeirA • 40 x 30,5 Cm
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CAim mAtA Abel • 2002/2004 • ost sobre mAdeirA • 210 x 255 Cm
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A morte de Abel • 1989 • ost sobre mAdeirA • 30 x 20 Cm
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A fACe de Abel • 1984 • ost sobre mAdeirA • 80 x 60 Cm
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CAim se AfAstA • 2005 • ost sobre mAdeirA • 41 x 21 Cm
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o iníCio dAs ÁGuAs • 2001• ost sobre mAdeirA • 70 x 50 Cm
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

A obra de Carlos Araujo é inteiramente visual, ainda que exista uma narrativa histórica de seus assuntos, pois eles têm origem em grande parte no estudo
do Velho e do Novo Testamento. É possível, portanto, a emoção do encontro com esta obra antes do
entendimento completo da sua pintura. A emoção
poética é anterior ao entendimento
### TEXTO EM INGLÊS.

The work of Carlos Araujo is entirely visual, although there is a historical narrative of its subjects, as
they originate in great part from the study of Old and
New Testament. Therefore, the emotion of the encounter with this work before the complete understanding of his painting is possible. Poetic emotion
precedes understanding

abraãO reCebe a visita dOs
Anjos mensAGeiros
2000
Ost sObre Madeira
210 x 290 Cm
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o sACrifíCio de isAAC • 2000 • ost sobre mAdeirA • 210 x 290 Cm
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A esCAdA de jACó • 2001 • ost sobre mAdeirA • 220 x 291 Cm
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pÁGs. 76-77: "eu sou Aquele que serei" • 2004/2006 • ost sobre mAdeirA • 200 x 245 Cm

A túniCA de josé (estudo em Azul) • 2006 • ost sobre mAdeirA • 170 x 140 Cm
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o Anjo GuArdAdor • 2005 • ost sobre mAdeirA • 30 x 20,5 Cm
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miriAm entreGA moisés Ao nilo • 2004 • ost sobre mAdeirA • 21 x 16 Cm
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o resplendor dA sArçA Ardente • 2005 • ost sobre mAdeirA • 18 x 15 Cm
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moisés perAnte A sArçA Ardente (estudo GrÁfiCo) • 2003 • ost sobre mAdeirA • 13,5 x 37 Cm
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moisés desCe o monte (estudo em Azul) • 2003 • ost sobre mAdeirA • 40 x 30 Cm
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moisés reCebe As tÁbuAs dA lei (estudo em sienA) • 2004 • ost sobre mAdeirA • 41 x 31 Cm
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moisés tem o rosto iluminAdo • 1997 • ost sobre mAdeirA • 180 x 145 Cm
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"eu sou sAnto" • 1997
220 x 160 Cm
Ost sObre Madeira
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o senhor fAlou A moisés • 1997 • ost sobre mAdeirA • 25 x 30 Cm

os Astros pArAm • 2005
Ost sObre Madeira
32,5 x 32 Cm

88

_CARLOS ARAÚJO.indd 88

24/01/18 09:03

89

_CARLOS ARAÚJO.indd 89

24/01/18 09:03

rute e boAz • 2000 • ost sobre mAdeirA • 220 x 140 Cm
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• A feitiCeirA de endor • 2005 • ost sobre mAdeirA • 200 x 140 Cm
91

_CARLOS ARAÚJO.indd 91

24/01/18 09:03

92

_CARLOS ARAÚJO.indd 92

24/01/18 09:04

93

_CARLOS ARAÚJO.indd 93

24/01/18 09:04

pÁGs. 92-93: A ArCA pAssA no vAle • 2005 • ost sobre mAdeirA • 110 x 220 Cm

os rAmos do CArvAlho prendem AbsAlão • 1999/2004 • ost sobre mAdeirA • 200 x 245 Cm
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o ClAmor de eliAs • 1998/2001 • ost sobre mAdeirA • 200 x 245 Cm
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o senhor fAlA Aos profetAs • 2004 • ost sobre mAdeirA • 32 x 22 Cm
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ezequiel profetizA sobre os ossos do vAle • 2001 • ost sobre mAdeirA • 50 x 60 Cm
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dAniel nA CovA dos leões • 1992/2001 • ost sobre mAdeirA • 210 x 290 Cm
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o testemunho dA luz • 2005 • ost sobre mAdeirA • 200 x 245 Cm
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### TEXTO EM
PORTUGUÊS.

### TEXTO EM
INGLÊS.

Há em Carlos Araujo uma rara capacidade de defnir o seu tema de maneira
certeira e cuja aparência fnal, quando a
obra esta terminada, dá a sensação de
que foi feita em um só momento. Ou, até
mais preciso e fundamental, a sensação
de que não poderia ser diferente, que nenhuma outra solução seria possível.
There is in Carlos Araujo a rare ability to defne his theme in a sure way and
whose fnal appearance, when the work
is fnished, gives the impression that it
was done in a single moment. Or, even
more precise and fundamental, the feeling that it could not be diferent, that no
other solution would be possible.

AsCensão • 1999
Ost sObre Madeira
220 x 120 Cm
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jó esCutA • 1997 • ost sobre mAdeirA • 30 x 27 Cm
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pÁGs. 102-103: AnunCiAção à virGem mAriA • 1993/2001 • ost sobre mAdeirA • 220 x 315 Cm

mAriA mAGnifiCAt • 1986 • ost sobre mAdeirA • 150 x 100 Cm
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jesus e joão bAtistA • 2006 • ost sobre mAdeirA • 82 x 46 Cm
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A multidão de Anjos ApAreCe Aos pAstores, ClAreAndo A noite • 2001 • ost sobre mAdeirA • 27 x 39 Cm
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A fuGA pArA o eGito • 2002 • ost sobre mAdeirA • 50 x 45 Cm
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umA voz que ClAmA no deserto • 2005 • ost sobre mAdeirA • 40 x 32 Cm

o bAtismo de jesus • 2000
• ost sobre mAdeirA • 30 x 40 Cm
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o Anjo GAbriel AnunCiA à mAriA
• 1999/2005 • ost sobre mAdeirA
200 x 350 Cm
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jesus, o pão dA vidA (estudo GrÁfiCo) • ost sobre mAdeirA • 23,5 x 15 Cm
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trAnsfiGurAção
eM OCre e dOuradO
2005
Ost sObre Madeira
174 x 140 Cm
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"eu sou o CAminho, A luz e A vidA" • 2000/2004 • ost sobre mAdeirA • 200 x 240 Cm
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jesus entrA em jerusAlém (estudo em dourAdo) • 2000/ 2004 • 220 x 240 Cm • ost sobre mAdeirA
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pÁGs. 116-117
o pAstor e suAs ovelhAs
2014/2018
Ost sObre Madeira
20 x 40 Cm

### TEXTO EM
PORTUGUÊS

### TEXTO EM
INGLÊS

A magia surge da bruma. Carlos Araujo leva
um tempo ilimitado no preparo do suporte, camadas e camadas de pigmentos que se acumulam, são lixados, deixados em observação. É
desta mancha indefnida que surgem as sugestões de imagens. Esta bruma construída, névoa a
impedir imagens mecânicas, é a correspondência externa da intuição e do sonho do artista. A
matéria nasce do informe.
The magic comes from the mist. Carlos Araujo takes unlimited time in the preparation of the
support, layers and layers of pigments that accumulate, are sanded, left in observation. It is
from this indefnite stain that the suggestions of
images arise. This built mist, fog preventing mechanical images, is the external correspondence
of the artist’s intuition and dream. The matter
comes from the formless.

JaCó luta COM O anJO
2014/2018
Ost sObre Madeira
20 x 30 Cm
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bençãO
2014/2018
Ost sObre Madeira
20 x 30 Cm
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Ver, no caso do artista Carlos Araujo, é um processo complexo. É um duplo jogo da alma. Não ver
o aparente para ver pela primeira vez. É o movimento
inicial. Não ver, para ver fnalmente o que existe não
por sua existência apenas, mas por sua existência e
pela causa inicial. Ver o que existe, mas ver o que
fez existir. Enfm, para Carlos Araujo, ver é ver o efeito e conceber a causa inicial. Observar nos efeitos o
mundo das causas.
### TEXTO EM INGLÊS.

Seeing, in the case of artist Carlos Araujo, is a complex process. It is a double game of the soul. Not seeing the apparent to see for the frst time. It is the initial
movement. Not seeing, to fnally see what exists not
only by its existence, but by its existence and the initial cause. Seeing what exists, but seeing what made
it exist. In sum, for Carlos Araujo, seeing is seeing the
efect and conceiving the initial cause. Observing the
world of causes in the efects.
A ColheitA fArtA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 30 x 20 Cm
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o bAtismo • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 30 Cm
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no mAr dA GAlileiA
2014/2018
Ost sObre Madeira
20 x 30 Cm
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anJO
2014/2018
Ost sObre Madeira
30 x 20 Cm
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A ovelhA perdidA
2014/2018
Ost sObre Madeira
30 x 20 Cm
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AsCensão • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 30 x 20 Cm

o pAstor e A ovelhA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 30 x 20 Cm
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jesus ApAreCe A sAulo • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 30 x 23 Cm
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pÁGs. 130-131: no rio jordão • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 30 Cm

o espírito sAnto • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 30 Cm
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GetsêmAni • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 30 Cm
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o pAstor e As ovelhAs • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 20 Cm
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A ovelhA perdidA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 20 Cm
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pÁGs. 136-137:
o pAstor e As ovelhAs
2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 18 x 33 Cm

A fuGA pArA o eGito • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 20 Cm
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os Anjos sobre os pAstores • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 25 Cm
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A luz no mundo • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 20 Cm
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A ColheitA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 25 Cm
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A CurA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 25 Cm
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o bAtismo nAs ÁGuAs • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 25 Cm
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### TEXTO EM
PORTUGUÊS

O que é este universo harmônico e de
conexões, opção de Carlos Araujo?

### TEXTO EM
INGLÊS

É o mundo de signifcações permanentes, aquele
que nos afrma que nada é desligado do todo e que
cada coisa, cada ser, faz parte de uma articulação
abrangente e absoluta. E que a parte contém em si
mesmo elementos da estrutura global. Um universo fractal. O conceito de que o todo contém todas
as partes e que tudo está organizado num sistema
universal confere signifcação essencial a tudo o que
existe. Esta conexão não permite exceções, só pode
ser absoluta, nada pode ser marginal a ela.

What is this universe, harmonious and of connections, Carlos Araujo’s option?
It is the world of permanent signifcations, the one
that tells us that nothing is detached from the whole
and that each thing, each being, is part of a comprehensive and absolute articulation. And that the part
contains within itself elements of the global structure. A fractal universe. The concept that the whole
contains all the parts and that everything is organized
in a universal system confers essential signifcance to
everything that exists. This connection does not allow for exceptions, it can only be absolute, nothing
can be marginal to it.
anJO seMeadOr
2014/2018
Ost sObre Madeira
20 x 25 Cm
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o bAtismo de jesus • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 25 Cm
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A benção divinA • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 20 Cm
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os Colhedores de triGo • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 25 Cm
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nAsCendo do espírito • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 25 x 30 Cm
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ofiCinAs CarlOs arauJO
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o pereGrino • 2014/2018 • ost sobre mAdeirA • 20 x 16,5 Cm
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

CArlos ArAujo: perfil
BIOGRAFIA RESUMIDA
EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS - EVENTOS INSTITUCIONAIS
1950

Nasce em 06 de abril, São Paulo, Capital.

1963

Painel “Alegoria do Carnaval”.

1973

Integra exposição “Imagens do Brasil”, curadoria MASP, Bruxelas, Bélgica.

1974

Exposição individual Museu de Arte de São Paulo - MASP.

1979

Exposição individual Museu de Arte de São Paulo – MASP.
Painel “Anunciação”, Museu do Vaticano, Roma.

1980

Integra exposição “Cinco Séculos de Arte no Brasil” – MASP.

1981

Painel “Os Operários”, Banco Itaú, São Paulo.

1984

Exposição individual Museu de Arte Brasileira - MAB - Fundação Armando Álvares Penteado,
São Paulo.

1987

Exposição individual Museu de Arte de São Paulo – MASP.
Monografia “ARAUJO” por Claude Draeger, Éditions Anthèse, Paris, 300 páginas.

1988

Livro-objeto “Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” – litografias originais - por Ariane Lancell,
French Art Book Editions, Paris.

1993

Painel “As Crianças do Brasil”, Fundação Danielle Miterrand, Paris.

2001

Exposição Individual British Council - Cultura Inglesa, São Paulo.

2007

“Bíblia Citações”, com 1028 pinturas, primeiro exemplar entregue a S.S. Papa Bento XVI pelo
Governo do Estado de São Paulo, 684 páginas.
Sala especial “Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Florença”, Itália.
Exposição Individual Fundação Casa França-Brasil, Rio de Janeiro.

2008

Integra exposição “Carrousel du Musée du Louvre”, Paris.

2009

Exposição Individual Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, Vaticano.

2010

“Pinturas do Antigo e Novo Testamento - ARAUJO” – ARTinspirit Editora, 686 páginas.
Exposição Individual Museu Brasileiro da Escultura - MUBE, São Paulo.

2012

Exposição Individual Parlamento Europeu, Bruxelas.

2013

“GÊNESIS” Capella Editorial, 300 páginas.

2014

Exposição Individual Castel dell’Ovo, Nápoles, Itália.

2015

Exposição Individual “Gênesis” no Pantheon de Roma, Itália.

Biografia completa: www.carlosaraujo.com
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o sopro divino • 2007 • ost sobre mAdeirA • 50 x 70 Cm
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márcia formigoni

Jacob Klintowitz
### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Jacob Klintowitz (28.06.1941), crítico de arte, jornalista, editor de arte, designer editorial. Recebeu duas
vezes o “Prêmio Gonzaga Duque”, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, pela atuação crítica. É autor
de 175 livros sobre teoria de arte, arte brasileira, ficção
e livros de artista E participou com textos críticos em
dezenas de livros antológicos.
É autor de cerca de 3.000 artigos jornalísticos.Tem
sido Curador de inúmeras mostras, entre outras, de
exposições como “Aldemir Martins, O Viajante Amigo”, em 2006, no SESC Vila Mariana, São Paulo: “Aldemir Martins.”, em 2005, no Espaço Cultural Correios, Rio de Janeiro; “A Ressacralização da Arte”,
SESC Pompéia; “Um século de Escultura no Brasil”
(em co-autoria com Pietro Maria Bardi), Museu de
Arte de São Paulo; “Formas e Ritmos na Arte Brasileira”. Museu de Charlottenborg, Dinamarca; “João
Câmara. Além das circunstâncias.”, mostra itinerante
em museus e casas de cultura da Dinamarca, Noruega
e Alemanha e Brasil; “Victor Brecheret, modernista
brasileiro”, que inaugurou o Museu Brasileiro da Escultura e de mostras de artistas como Yutaka Toyota,
Newton Mesquita, Ivald Granato, Takashi Fukushima,
Antonio Peticov, Claudio Tozzi, Caciporé Torres, Odilla Mestriner, Odetto Guersoni, Mary Carmen Matias,
Luciana Maas, Shoko Suzuki, Eros Oggi, Neto Sansone. Marcello Grassmann, César Romero, Yukio Suzuki, Xico Stokinger, Israel Pedrosa, Norberto Nicola.

Jacob Klintowitz (28 June 1941) is a journalist, art
critic, writer, art editor, and editorial designer. He was
been twice bestowed the Brazilian Art Critics Association’s Gonzaga Duque Prize for his critiques.

### TEXTO EM INGLÊS.

He is the author of 175 books of art theory, Brazilian art, fiction, and artists’ books. Klintowitz has contributed critiques to tens of anthological books and approximately 3,000 newspaper articles. He has curated
countless exhibitions that include “Aldemir Martins, O
Viajante Amigo” held in 2006 at SESC Vila Mariana,
São Paulo; “Aldemir Martins”, in 2005, at Espaço Cultural Correios, Rio de Janeiro; “A Ressacralização da
Arte”, shown at SESC Pompéia; “Um século de Escultura no Brasil”, a co-curatorial project with Pietro Maria
Bardi, at Museu de Arte de São Paulo (MASP); “ Forms
and Rhythms in Brazilian Art”, at the Charlottenborg
Exhibition Hall, in Denmark; “João Câmara: Beyond
Circumstance”, a traveling exhibition that visited museums and cultural centers in Denmark, Norway, Germany and Brazil; “Victor Brecheret, modernista brasileiro”,
which inaugurated the Museu Brasileiro da Escultura
(MuBE) in São Paulo, and solo exhibitions by artists that
include Yutaka Toyota, Newton Mesquita, Ivald Granato, Takashi Fukushima, Antonio Peticov, Claudio Tozzi,
Caciporé Torres, Odilla Mestriner, Odetto Guersoni,
Mary Carmen Matias, Luciana Maas, Shoko Suzuki,
Eros Oggi, Neto Sansone. Marcello Grassmann, César
Romero, Yukio Suzuki, Xico Stokinger, Israel Pedrosa,
and Norberto Nicola.
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### TEXTO EM PORTUGUÊS
### TEXTO EM PORTUGUÊS.

A publicação deste livro viabilizou a realização das oficinas de arte para pessoas com deficiência intelectual do
programa pintou A síndrome do respeito, em parceria com as instituições:
Alternativa, ApAbex, ApAe, Apoie, Caminhando, Casa de Cultura de sto Amaro, Ceu Cidade dutra, emef bernardo
o`higgins, laços de Amizade – espaço K, fábrica v. n. Cachoeirinha, instituto Gabi, lares, monte Azul, nosso lar.
As obras produzidas nas oficinas de arte com a participação especial do artista plástico
Carlos Araujo foram expostas no lançamento deste livro. todo valor arrecadado com a venda destes exemplares
será revertido para a continuidade dos projetos do instituto olGA Kos de inClusão CulturAl.

Patrocínio

Realização

Apoio
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Agradecimentos
Agradecemos a todos os nossos colaboradores,
patrocinadores, parceiros, apoiadores, amigos e admiradores,
pois vocês foram fundamentais para a realização deste livro!
obrigada por abraçarem a causa!

dAdos internACionAis de CAtAloGAção nA publiCAção (Cip)

série resgatando Cultura – xxiv volume

(CâmArA brAsileirA do livro, sp, brAsil)
CArlos ArAujo : A Arte e A sACrAlidAde nA Arte = CArlos ArAujo : Art And sACredness in
Art / CurAdoriA jACob Klintowitz ; [versões pArA o inGlês vertiCe trAnslAte]. -- 1. ed. -são pAulo : instituto olGA Kos de inClusão CulturAl, 2018. -- (resGAtAndo CulturA ; v. 24
/ CoordenAção instituto olGA Kos de inClusão CulturAl
edição bilínGue: portuGuês/inGlês.

isbn 978-85-61189-29-7
1. ArAújo filho, CArlos Alberto de 2. Arte e reliGião 3. Artes plÁstiCAs - brAsil 4. ArtistAs
plÁstiCos - brAsil 5. pintores - brAsil - bioGrAfiA 6. pinturA bíbliCA i. Klintowitz, jACob. ii.
título: CArlos ArAujo : Art And sACredness in Art.
iii. série.

Cdd-759.981
ÍNDICES PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO:
1. pinturA reliGiosA : ArtistAs brAsileiros : Artes

projeto Gráfico:
Jairo souza e Jacob Klintowitz
editoração eletrônica:
jairo souza design Gráfico ltda.

biblioGrAfiA

18-12180

ensaio Crítico:
Jacob Klintowitz

versão em inglês:
vértice translate
fotografia:
pedro sgarbi
realização:
instituto olga Kos de inclusão Cultural e
de Arte promoções e publicidade ltda.

plÁstiCAs 759.981

159

_CARLOS ARAÚJO.indd 159

24/01/18 09:10

NOSSOS PRÊMIOS

PRÊMIO CULTURA E SAÚDE

PRÊMIO ARETÉ

Ministério da Cultura, pelo
Programa Nacional de Cultura,
Educaç o e Cidadania - CULTURA
VIVA em 2008 e 2010. O Instituto
Olga Kos de Inclus o Cultural foi
o único a ganhar “NOTA 100” na
regi o Sudeste.

Apoio a Eventos Culturais
em Rede Ministério da
Cultura Secretaria de
Cidadania Cultural
em 2010.

PELA ARTE SE INCLUI

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de
sua Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias,
lançou em 2011 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 inclus o social deste segmento da populaç o.

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
criaç o e/ou multiplicaç o de iniciativas que
promovessemuma transformaç o em prol
de melhores condições para as pessoas e a
sociedade. O Instituto Olga Kos conquista o
3º lugar da categoria “Apoio às Comunidades
Locais” do XII Prêmio LIF.

PRÊMIO BRASIL + INCLUSÃO

Homenagem concedida anualmente
pela Câmara dos Deputados a empresas,
entes federados (Uni o, Estados e
Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS)
ou personalidades que tenham realizado
ações em prol da inclus o de pessoas
com deficiência ou sejam, elas próprias,
exemplos de vida e superaç o.

ORDEM DO MÉRITO CULTURAL
Ministério da Cultura. Reconhecimento
do Governo Federal a personalidades,
grupos artísticos, iniciativas e
instituições que se destacaram por
suas contribuições à Cultura brasi leira
em 2009.

PRÊMIO BRASIL DE ESPORTE E
LAZER DE INCLUSÃO SOCIAL
1 º lugar em nossa regi o no 2º
Prêmio Brasil de Esporte
e Lazer de Inclus o Social do
Ministério do Esporte.

SALVA DE PRATA

PONTO DE CULTURA
INSTITUTO OLGA KOS DE
INCLUSÃO CULTURAL

PRÊMIO TUXÁUA

O Ministério da Cultura contemplou
o projeto “Pintou a Síndrome do
Respeito” do Instituto Olga Kos de
Inclus o Cultural como
Ponto de Cultura.

PONTÃO DE CULTURA INSTITUTO OLGA
KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
O Ministério da Cultura contemplou o Instituto
Olga Kos de Inclus o Cultural como Pont o de
Cultura através do programa Cultura Viva.

Cultura Viva 20 10
Mobilizaç o e articulaç o
com atuaç o em rede junto a
Pontos de Cultura de
todo Brasil.

VOTO DE JÚBILO

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

MEDALHA ANCHIETA

PRÊMIO ABCA 2015

No ano de 2014, a Câmara Municipal de S o
Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto
Olga kos, pela realizaç o de relevantes
serviços à sociedade paulistana através
da inclus o social e cultural de pessoas
com deficiência intelectual, principalmente
àquelas com Síndrome de Down,
ao desenvolver projetos artísticos e
esportivos, os quais contribuem para a
melhoria da qualidade
de vida destes cidad os.

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

PRÊMIO SELO DE QUALIDADE

PRÊMIO MELHORES ONGS ÉPOCA DOAR

DESTAQUE DO ANO 2017

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

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

Oferecido pela Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude do Estado de S o Paulo (SELJ) destaca
os projetos pelo nível de excelência demonstrado
na apresentaç o, execuç o e prestaç o de
contas, atingindo alto grau de confiabilidade
em conformidade com os critérios técnicos
definidos no programa de incentivo ao esporte.

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

Visite nosso site e saiba mais: www.institutoolgakos.org.br
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AUDIODESCRIÇÃO
CARLOS ARAUJO - A ARTE E A SACRALIDADE NA ARTE
JACOB KLINTOWITZ
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: Lucia Maria.
Revisão: Lívia Motta.
Consultoria: Elizabet Dias de Sá.
Formatação PDF acessível: Wagner Caruso.
Consultoria em acessibilidade: Laercio Sant´Anna.
CAPA
DESCRIÇÃO: A capa, com fundo marrom manchado, é ilustrada pela reprodução da obra
sem título de Carlos Araujo, em tons terrosos. No canto superior esquerdo, os suaves rostos
contornados com finas linhas pretas de uma mulher e um bebê que se olham. Ela está à
direita, com a cabeça inclinada, a boca entreaberta e uma das mãos com os dedos
levemente dobrados. O bebê está à esquerda e olha para a mulher; ambos envoltos em
grande forma ovalada em tons de amarelo e laranja, com espessas bordas irregulares em
tons de marrom. A pintura na lateral direita funde-se à forma ovalada em verde-claro, com
nuances de amarelo e marrom, com predominância do marrom em toda a margem inferior.
No alto da página está o nome do artista, Carlos Araújo. Logo abaixo, o título "A arte e a
sacralidade na arte", com a tradução para o inglês embaixo: "Art and Sacredness in Art". No
rodapé, o nome do autor: "Jacob Klintowitz", todas as palavras em letras de forma brancas.
CONTRACAPA
DESCRIÇÃO: Sobre fundo marrom, no alto, a expressão em letras manuscritas “Resgatando
Cultura”. No rodapé, lado a lado, o logotipo da Lei de Incentivo à Cultura; dos patrocinadores
Biolab farmacêutica e Bradesco; dos realizadores De Arte Comunicação e Instituto Olga Kos
Inclusão Cultural 10 anos; e dos apoiadores Ministério da Cultura e Governo Federal do
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Brasil, todas as palavras em letras brancas. Ao centro, reprodução de obra vertical sem título
em tons predominantes de amarelo, verde-claro e marrom. Na metade superior, etéreo perfil
em finas linhas marrons de figura humana e uma de suas mãos. Ela está voltada para a
esquerda e olha para baixo. Ao redor, espessa camada em marrom e marrom avermelhado.
Formas arredondadas e acinzentadas sugerem longa túnica, sobreposta ao fundo verdeclaro. Margem inferior em pinceladas curtas, pontos e manchas marrons sobre branco. Logo
abaixo da obra, retângulo branco com código de barras impresso em preto.
SEGUNDA CAPA E PRIMEIRA FOLHA
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra sem título em tons predominantes de amarelo, azul e
verde-claro. Ao centro, a pintura sugere a figura de um anjo em pé, com longa túnica e asas
abertas. Pinceladas curtas em azul e branco, na vertical, dão leveza e transparência à túnica.
Os contornos esfumaçados do anjo fundem-se à obra, em sua maior parte em longas
pinceladas horizontais mais claras na metade superior e bem escura na metade inferior, com
nuances em marrom avermelhado.
ÚLTIMA PÁGINA E VERSO DA CONTRACAPA
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra sem título em tons predominantes de amarelo, marrom e
branco. Na metade inferior, larga faixa horizontal e luminosa em amarelo e branco com
manchas verticais marrom avermelhadas. A longa borda superior é sinuosa, com reentrância
à esquerda, e ascendente em direção à lateral direita, onde funde-se a manchas, pontos e
traços marrons em forma arredondada até a margem superior. Algumas manchas, pontos e
traços marrons também na lateral esquerda. Metade superior em amarelo e branco e
margem inferior marrom com reflexos luminosos em amarelo e branco à direita.
PÁGINA 1
DESCRIÇÃO: 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: Instituto
Olga Kos Inclusão Cultural, escrita com letras bordô. Logo abaixo, dentro de retângulo bordô,
a inscrição "10 anos" em letras brancas.
PÁGINA 2
DESCRIÇÃO: Centralizados abaixo do texto, os logotipos coloridos da Lei de Incentivo à
Cultura; dos patrocinadores Biolab farmacêutica e Bradesco; dos realizadores De Arte
Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural 10 anos; e dos apoiadores Ministério da
Cultura e Governo Federal do Brasil.
PÁGINA 4
DESCRIÇÃO: Reprodução da instalação em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “As
Árvores da Sabedoria e do Conhecimento”, de 245 centímetros por 200 (os dois painéis
centrais) e 160 centímetros por 110 (os demais painéis), produzida entre 2000 e 2004. A
obra é formada por trinta painéis retangulares e verticais em seis colunas e quatro fileiras, os
dois painéis centrais maiores, lado a lado. Todos em tons de amarelo sobre fundo preto. Na
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margem superior de cada painel, bordas em pinceladas verticais bem curtas sugerem galhos
de árvores. No centro, pinceladas luminosas em tons mais claros sugerem diferentes e
etéreas figuras humanas.
PÁGINAS 26 e 27
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Maternidade”, com 80 centímetros por 160, produzida entre 2014 e 2018, em tons terrosos.
No canto superior esquerdo, os suaves rostos contornados com finas linhas pretas de uma
mulher e um bebê que se olham. Ela está à direita, com a cabeça inclinada, a boca
entreaberta e uma das mãos com os dedos levemente dobrados. O bebê está à esquerda e
olha para a mulher; ambos envoltos em grande forma ovalada em tons de amarelo e laranja,
com espessas bordas irregulares em tons de marrom na parte de cima. A pintura na lateral
direita funde-se à forma ovalada em verde-claro, com nuances de amarelo e marrom, com
predominância do marrom em toda a margem inferior.
PÁGINA 28
DESCRIÇÃO: Na reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Anjo
Sobre o Lago”, com 30 centímetros por 40, produzida entre 2014 e 2018, tons
predominantes de amarelo, azul e verde-claro. Ao centro, a pintura sugere a figura de um
anjo em pé, com longa túnica e asas abertas. Pinceladas curtas em azul e branco, na
vertical, dão leveza e transparência à túnica. Os contornos esfumaçados do anjo fundem-se à
obra, em sua maior parte em longas pinceladas horizontais mais claras na metade superior e
bem escura na metade inferior, com nuances em marrom avermelhado.
PÁGINA 29
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Galileia”,
com 30 centímetros por 40, produzida entre 2014 e 2018, em tons predominantes de
amarelo, marrom e branco. Na metade inferior, uma larga faixa horizontal em tons de
amarelo com manchas verticais marrom avermelhadas, parece representar a Galileia, região
ao norte de Israel onde viveu Jesus. Dentro da faixa, à esquerda uma figura esguia e
luminosa parece estar com os braços abertos. A longa borda superior é sinuosa. A parte de
cima é mais clara, em tons de amarelo e branco, com iluminação ao centro. A parte inferior é
marrom escuro com reflexos luminosos em amarelo e branco à direita.
PÁGINA 30
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada” Anjo
Semeador”, com 160 centímetros por 110, produzida entre 2014 e 2018, em tons
predominantes de amarelo, verde-claro e marrom. Na metade superior, etéreo perfil em finas
linhas marrons de um anjo as mãos abertas parecendo espalhar sementes. Ele está virado
para esquerda e olha para baixo. Ao redor, espessa camada em tons de marrom e marrom
avermelhado. Formas arredondadas e acinzentadas sugerem uma longa túnica, e o anjo
parece flutuar. Na parte inferior, pinceladas curtas, pontos e manchas marrons sobre branco,
sugerem o solo.
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PÁGINA 31
DESCRIÇÃO: A reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Anjo
Semeador”, com 110 centímetros por 160, produzida entre 2014 e 2018, em tons
predominantes de amarelo e marrom, tem fundo verde claro. Na metade superior, suave
perfil em finas linhas marrons de um anjo virado para direita, a cabeça levemente inclinada
para trás e uma das mãos espalmadas. Ao redor, manchas em tons de marrom e na parte de
baixo do anjo, pinceladas acinzentadas que sugerem movimento. Na parte de baixo,
pinceladas horizontais em marrom e marrom-claro, parecem indicar o solo que está sendo
semeado.
PÁGINAS 32 E 33
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Os
Colhedores de Trigo”, com 50 centímetros por 100, produzida entre 2014 e 2018, em tons
predominantes de amarelo e marrom. Em toda a metade inferior, longas pinceladas
diagonais e verticais, mais curtas na lateral direita, sugerem uma plantação de trigo. Logo
acima, ao centro, lado a lado, formas arredondadas sugerem figuras humanas recurvadas.
Na metade superior, pinceladas horizontais luminosas em amarelo e branco ao centro e
diagonais em marrom avermelhado nas margens direita e esquerda.
PÁGINA 34
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Criador Envia o Maná”, com 220 centímetros por 120, produzida em 2006, em tons de cinza,
branco e preto. Sobre fundo preto, ao centro, uma figura humana em branco, envolta em
um manto acinzentado que cobre seus ombros e está enrolado em seu corpo. Pinceladas
largas e diagonais sobre os ombros, braços e peito e em redemoinho da cintura aos pés, em
cinza com nuances em branco sugerem movimento, fluidez e transparência. Um arco
formado por longas pinceladas nos mesmos tons contorna toda a figura.
PÁGINA 35
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Superfície
do Abismo”, com 30,5 centímetros por 40, produzida em 1996, em tons de preto, cinza e
branco. Sobre fundo branco, finas linhas pretas horizontais, muito próximas umas às outras,
ocupam quase toda a obra, sugerindo névoa intensa. À direita, contornos de dois pequenos
montes com bordas sinuosas, lado a lado, assemelham-se a cumes de montanhas. Na
metade inferior, larga faixa horizontal com bordas também sinuosas. Margens laterais e
inferior escuras.
PÁGINA 36
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Criação da Luz”, com 40 centímetros por 30, produzida em 2000, em tons predominantes de
vermelho, verde, branco e amarelo. A obra está dividida em duas partes: céu e terra. O céu
em tons de azul e branco na metade superior e a terra em marrom avermelhado na metade
inferior. Um grande círculo central sugere o Sol, iluminado em tons de amarelo e branco, que
4

penetra nas entranhas da terra, trazendo luz para as camadas mais profundas.
PÁGINA 37
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Presença
da Luz”, com 31,5 centímetros por 44, produzida em 2001, em tons de amarelo e preto.
Sobre luminoso fundo amarelo, manchas, pontos e traços pretos curtos e verticais ocupam
quase toda a obra. Manchas pretas maiores na metade superior esquerda, na lateral direita e
em toda a extensão da margem inferior. Na margem superior direita, pinceladas curtas
formam recortes geométricos em amarelo sobre fundo esbranquiçado. A luminosidade do
amarelo contrasta fortemente com a escuridão do preto. No meio da obra, uma mancha mais
escura sugere uma figura humana com braços abertos parecendo forçar a presença da luz.
PÁGINAS 38 E 39
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Santa
Ceia em Azul”, com 19 centímetros por 35, produzida em 2002, em tons predominantes de
azul e branco. Sobre fundo branco, ao centro, pinceladas finas e azuis na horizontal às quais
se sobrepõem algumas formas arredondadas à esquerda, sugerindo figuras humanas lado a
lado. À direita, profusão de contornos e manchas arredondados. Pinceladas em finas linhas
azuis em arco vão de uma lateral à outra, ocupando toda a margem superior. Na metade
inferior, largas e extensas pinceladas em azul mais escuro na vertical, com nuances em
branco e em preto.
PÁGINA 40
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Retorno do Homem” (Díptico), com 50 centímetros por 45, produzida em 1998, em tons de
preto, marrom e amarelo. Sobre fundo amarelado, a pintura ao centro assemelha-se a uma
grande árvore, com estreito tronco e espessa copa formada por profusão de pinceladas em
preto, longas e curtas, em várias direções. Margens em preto.
PÁGINA 41
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Retorno do Homem” (Díptico), com 50 centímetros por 40, produzida em 2003, em tons de
amarelo e marrom. A pintura assemelha-se a uma grande árvore, ao centro, com a copa
formada por pinceladas longas e curtas, curvas e diagonais, em amarelo luminoso com
pequenas manchas marrom avermelhadas. Na metade inferior, tronco em longas pinceladas
em amarelo luminoso, curvas na base e ao redor. A pintura sugere movimento de baixo para
cima. Margens escuras e irregulares, em manchas marrons.
PÁGINA 42
DESCRIÇÃO: Reprodução da instalação em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Universo Primal”, de 30 centímetros por 34 (a obra superior), 220 centímetros por 120 (os
dois painéis centrais) e 220 centímetros por 80 (as obras inferiores), produzida entre 2002 e
2004, em tons predominantes de azul. A instalação em formato de arco longo é composta
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por nove pinturas: uma no alto; duas ao centro, retangulares, verticais e lado a lado; e seis
abaixo, retangulares, verticais, estreitas e lado a lado. A pintura do alto é formada por
pequenas manchas em amarelo e verde-claro sobrepostas ao fundo em azul e branco.
Laterais e margem inferior em marrom e marrom avermelhado. Em cada um dos painéis
centrais, uma figura humana, uma de frente para a outra, envoltas em mantos fartos feitos
com longas pinceladas diagonais em azul e branco. Rostos e mãos em suaves e finas linhas
azuis. A da esquerda olha para baixo e tem as mãos espalmadas em frente ao peito; a da
direita, a boca entreaberta e uma das mãos à frente, na altura da cabeça. Ambas com fundo
em pinceladas horizontais coloridas sobre preto e margem superior azul claro. Em cada um
dos seis painéis abaixo, pintura em azul e branco que sugere figura humana, circulados por
um arco, com manchas diagonais acima da cabeça e fundo em pinceladas em verde-claro e
azul sobre preto.
PÁGINA 43
DESCRIÇÃO: Reprodução da instalação em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Formação das Árvores”, de 50 centímetros por 60 (a obra superior) e de 48 centímetros por
25 a 78 centímetros por 59 (as demais obras), produzida entre 2002 e 2004, em tons
predominantes de amarelo, verde-claro e marrom. A instalação em formato de arco longo é
formada por 18 pinturas, a maior no alto, as demais distribuídas em quatro fileiras. A pintura
maior sugere uma figura humana branca recurvada ao centro, parecendo semear a terra, em
meio a manchas e pinceladas curtas, horizontais e diagonais em amarelo e verde-claro sobre
fundo marrom. Cada uma das demais obras sugere uma etérea figura humana na base do
tronco de uma árvore, envolta em névoa e copas formadas por pinceladas difusas, em tons
terrosos sobre fundo marrom, que sugerem movimento.
PÁGINAS 44 E 45
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Deus Inicia
o Universo”, com 270 centímetros por 330, produzida em 2003, em tons de verde-claro e
marrom. Próximo à margem superior, um suave rosto branco virado para direita com o braço
estendido, a mão aberta, envoltos por longas pinceladas circulares em marrom, que sugerem
movimento e ocupam a maior parte da obra. Algumas manchas marrons estão acima do
rosto e do braço.
PÁGINA 46
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “No
Início”, com 220 centímetros por 160, produzida em 2000, em tons predominantes de
branco, amarelo e marrom avermelhado. A obra mostra uma figura feminina deitada com a
cabeça apoiada em um travesseiro, com longos e volumosos cabelos castanhos emoldurando
o rosto, que está virado para direita, olhando para baixo. Os braços estão estendidos para os
lados, com as mãos abertas, pernas levemente dobradas e pés e pés descalços. O corpo
todo está envolto por longas pinceladas circulares e diagonais, sugerindo um manto que
cobre parte de suas pernas, em tons de branco, amarelo e marrom bem claro. O fundo da
obra é marrom avermelhado com luminosas nuances em amarelo na metade inferior. Na
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metade superior, manchas em preto, verde-escuro e amarelo.
PÁGINA 47
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Envio da Luz”, com 40 centímetros por 30, produzida em 1999, com fundo preto,
predominância de branco e tons de marrom. No meio da obra, uma figura etérea, envolta em
manto fino e transparente branco, parece estar sentada com um dos braços abertos, o outro
dobrado na altura do rosto. Ela está sobre pinceladas horizontais brancas e marrons que se
afunilam em ponta no canto inferior direito, e parece emanar luz. Pontos brilhantes
assemelhando-se a gotas d´água estão salpicados na parte branca que se afunila embaixo.
PÁGINA 48
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Árvore da Vida”, com 40 centímetros por 30, produzida em 2001, em tons predominantes de
azul e branco. Bem no meio da obra, a copa de uma árvore em azul-escuro. O tronco está
encoberto por pinceladas em finas linhas azuis e brancas ascendentes e levemente curvas,
que passam pela folhagem e concentram-se nas bordas e ao redor da copa, sugerindo
movimento. À volta da árvore, pinceladas longas e horizontais sugerindo um campo.
PÁGINA 49
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “No Início”,
com 200 centímetros por 245, produzida entre 1989 e 1997, em tons de amarelo, verdeclaro, azul-claro, azul-escuro, preto e branco. Ao centro, uma figura diáfana esbranquiçada
que parece estar de costas no meio de nuvens, observando a imensidão do universo. Ela
parece emergir do fundo de um lago de águas azuis. Pinceladas horizontais azuis escuras
mesclam-se com azul mais claro e verde, e preto na base, dão a ideia de profundidade. Ao
fundo, céu amarelado com pinceladas verde claro nas laterais.
PÁGINAS 50 E 51
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Adão”, com
220 centímetros por 246, produzida em 2003, em tons de azul-claro, azul-escuro, branco,
verde-claro, amarelo e preto. Ao centro, um rosto branco de perfil, que parece ser uma
mulher que olha para cima, traçado em finas linhas azuis. Ela está com a boca entreaberta, a
cabeça inclinada para trás e tem os cabelos longos azuis. Seus braços estão dobrados, as
mãos estão abertas à frente do corpo que está apoiado sobre um redemoinho de pinceladas
circulares em tons de azul. Nas laterais, pinceladas horizontais em tons de azul escuro e
claro, preto e verde.
PÁGINAS 52 E 53
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Formatação do Homem”, com 200 centímetros por 247, produzida em 1999, em tons
predominantes de azul-claro, azul-escuro e branco. À esquerda, uma etérea figura humana
de frente, levemente virada para direita, com a inclinada para trás, olhando para cima, mãos
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entreabertas na altura do peito, corpo formado por grandes manchas em azul-claro e branco.
A figura está envolta por longas pinceladas azuis em arco. A mão de outro ser está sobre a
cabeça da figura humana etérea, parecendo abençoa-la. Uma luz amarelada preenche o lado
direito, com pequenos pontos granulados em azul mais escuro e amarelo, de onde saem na
parte de baixo, dois pés.
PÁGINA 54
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Fragilidade da Carne”, com 45 centímetros por 25, produzida em 1999, em tons de marrom e
branco. Ao centro, silhueta de figura humana em linhas marrons, cabeça e tronco levemente
inclinados para direita, sentada com joelhos dobrados. Os braços não estão representados.
Em marrom-escuro, algumas linhas em ondas contornam a figura da cabeça aos pés.
PÁGINA 55
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira
intitulada “Caim Responde: “Sou Eu o Guardião de Meu Irmão?”, com 50 centímetros
por 40, produzida em 1998, em tons de marrom, bege e branco. Ao centro, um
homem, desenhado com finas linhas marrons, está deitado de lado, sobre um
travesseiro, virado para direita, com os dedos das mãos apontando para o peito,
joelhos dobrados, encolhido. Ele tem cabelos volumosos, barba e bigode, está com os
braços nus, e coberto da cintura aos pés. O fundo, esfumaçado com preto, mostra
pinceladas finas verticais, enquanto que sobre a figura as pinceladas são horizontais
e em curva.
PÁGINA 56
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira
intitulada “Deus Abençoa o Sétimo Dia” (Díptico), com 340 centímetros por 240,
produzida entre 1997 e 2004, em tons predominantes de amarelo, branco, marrom e
marrom avermelhado. Uma figura diáfana, com longa barba branca, mãos abertas na
altura dos ombros e pés nus, está com o corpo totalmente envolto por um manto
volumoso representado por longas e largas pinceladas circulares e diagonais,
luminosas em amarelo e branco. Um arco emoldura a sua cabeça. Na metade
superior, o fundo tem manchas amarelas, com nuances em branco e azul bem claro.
Na metade inferior, é marrom escuro com algumas pinceladas horizontais em marrom
avermelhado.
PÁGINA 57
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira
intitulada “Deus Abençoa o Sétimo Dia” (Díptico), com 340 centímetros por 240,
produzida entre 1997 e 2004, em tons predominantes de amarelo, branco, marrom e
marrom avermelhado. Uma figura diáfana, com longa barba branca, de olhos
fechados, está levemente virada para direita, os braços abertos, as mãos espalmadas
e os pés descalços, parecendo flutuar. O corpo totalmente envolto por um manto
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volumoso representado por longas e largas pinceladas circulares e diagonais,
luminosas em amarelo e branco. Um arco emoldura a sua cabeça. Na metade
superior, o fundo tem manchas amarelas, com nuances em branco e azul bem claro.
Na metade inferior, é marrom escuro com algumas pinceladas horizontais em marrom
avermelhado.
PÁGINA 58
DESCRIÇÃO: Reprodução da instalação em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“O Semeador”, com 20 centímetros por 40 (a obra superior), 220 centímetros por 240
(as obras centrais) e 220 centímetros por 80 (as obras inferiores), produzida entre
2001 e 2002, em tons de amarelo, branco, marrom, marrom avermelhado e verdeclaro. A instalação, em formato de arco, é composta por nove pinturas: uma no alto;
duas ao centro, quadradas, lado a lado; e seis abaixo, estreitas, retangulares,
verticais e lado a lado. A pintura do alto tem céu azul e amarelo e terra amarronzada.
Bem no meio, um homem parece arar a terra. Em cada uma das pinturas centrais,
sobre fundo preto, luminosa figura humana branca ao centro, com longa barba e
braços abertos, envolta por pinceladas amarelas horizontais, em curvas ascendentes
e em arco sobre a cabeça. Abaixo, em cada uma das pinturas inferiores, formas que
sugerem figuras humanas luminosas em amarelo e branco, contornadas em marrom
avermelhado. Acima delas, profusão de manchas e pinceladas curtas nas mesmas
cores. Fundo preto.
PÁGINA 59
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Harmonia
na Criação”, com 150 centímetros por 140, produzida em 2001, em tons de branco, amarelo,
verde-claro, marrom, marrom avermelhado e preto. Sutis silhuetas em finas linhas marrons
de um homem e de uma mulher nus caminhando lado a lado. Ele à esquerda, cabeça
inclinada para trás, ela à direita, ambos olhando para cima. As mãos se tocam. O casal é
iluminado em amarelo, branco e verde muito claro, com fundo marrom avermelhado com
nuances em verde-claro, manchas pretas ao redor e algumas sobre seus braços e pernas.
Margem inferior e laterais em preto.
PÁGINAS 60 E 61
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Harmonia
da Criação”, com 200 centímetros por 310, produzida entre 2000 e 2004, em tons
predominantes de amarelo, preto e branco. Sobre fundo preto, duas figuras humanas com
suaves rostos inclinados para o lado e corpos sem contornos definidos, estão cada uma delas
dentro de uma forma recortada e esfumaçada em tons claros de amarelo, contornadas por
grossas pinceladas verde claro. Parecem envoltas em bruma ou névoa.
PÁGINA 62
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Adão Imerso na Árvore do Conhecimento”, com 50 centímetros por 40, produzida em 2001,
9

em tons de preto, branco e azul. A pintura ao centro sugere uma árvore com um estreito
tronco preto e copa composta por manchas marrons em círculos, com nuances em azulescuro na lateral direita. Ao redor, pinceladas curtas em branco mescladas ao fundo preto.
PÁGINA 63
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Êxodo de Adão e Eva”, com 30 centímetros por 25, produzida em 2001, em tons de azulescuro, azul-claro e branco. Sobre fundo azul-escuro, três formas alongadas e arredondadas
sugerem figuras humanas. Eva está no meio, nua, ajoelhada com as mãos na cabeça. Adão
está à esquerda com a mão no ombro dela. À direita, o anjo do senhor está em pé com um
braço para o alto, expulsando-os do paraíso. As pinceladas são finas e horizontais
PÁGINA 64
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Anjo com a Espada de Fogo (Estudo)”, com 40 centímetros por 30, produzida em 2001, em
tons de amarelo e marrom. Ao centro, a obra sugere uma figura humana que parece estar
montada em um cavalo, com veste longa preta, empunhando um longo feixe de luz para
baixo. A parte superior da obra, em amarelo intenso, está bem iluminada, principalmente, o
canto superior direito. Na lateral esquerda, marrom escuro e na parte inferior, o chão
escurecido está mesclado a manchas amarelas e marrom avermelhadas.
PÁGINA 65
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Condição Humana”, com 30 centímetros por 29,5, produzida em 2000, em preto, branco e
cinza. Sobre fundo acinzentado, a pintura sugere os contornos de duas pequenas figuras
humanas ao centro unidas em um abismo, formado por larga e comprida abertura vertical
com contornos irregulares, iluminada em branco e cinza por pinceladas verticais que se
mesclam a manchas pretas. Na parte superior, branca luminosidade sobrepõe-se a formas
semelhantes a montanhas.
PÁGINA 66
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Jó
Sob a Proteção da Árvore (Estudo)”, com 40 centímetros por 30,5, produzida em 2001, em
preto, branco e cinza. Na metade inferior, luminosa figura humana de perfil, cabeça baixa,
em frente a uma árvore de tronco estreito e grande copa em preto. As pinceladas são curtas,
horizontais, verticais e diagonais em branco acinzentado sobre fundo preto.
PÁGINA 67
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Caim Mata
Abel”, com 210 centímetros por 255, produzida entre 2002 e 2004, em tons de amarelo,
branco, verde-claro e marrom. Na metade superior, duas figuras humanas, uma em pé,
inclinada à frente, como uma das mãos sobre a cabeça da outra, que está deitada. Os corpos
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misturam-se, formados por longas pinceladas em amarelo e branco, diagonais na figura em
pé e horizontais na figura deitada. Fundo retangular e margens largas marrons emolduradas
por pinceladas em verde-claro.
PÁGINA 68
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Morte de Abel”, com 30 centímetros por 20, produzida em 1989, em tons de roxo, preto e
branco. Sobre fundo preto, formas arredondadas sugerem duas figuras humanas: uma de
costas, sentada, com o braço esquerdo erguido e a cabeça voltada à direita, olhando para
baixo, muito próxima da cabeça da outra figura, que parece estar deitada. As duas são
formadas por pinceladas em linhas curtas e manchas roxas sobre branco e mesclam-se às
pinceladas ao redor, nos mesmos tons, em manchas na metade superior e em finas linhas
mais claras e horizontais na margem inferior.
PÁGINA 69
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Face de Abel”, com 80 centímetros por 60, produzida em 1984, em tons de azul e branco.
Sobre fundo branco, um homem está de perfil da cintura para cima, rosto claro traçado em
suaves linhas azuis, voltado para direita, olhando para baixo. Tem cabelos escuros curtos,
rosto largo, testa alta, lábios finos e queixo pequeno. A obra é toda formada por manchas,
em azul-claro e azul-escuro ao redor da cabeça e na margem inferior e levemente azuladas
ao centro e laterais.
PÁGINA 70
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Caim Se Afasta”, com 41 centímetros por 21, produzida em 2005, em preto e branco. Sobre
fundo preto, a pintura sugere uma figura humana de perfil, virada para direita, em pé,
olhando para baixo. O corpo é formado por pinceladas finas em arco, em branco. Cabelos
longos em linhas ascendentes sugerem movimento. Aos pés da figura, uma profusão de
manchas claras. Nas laterais, longas e finas pinceladas verticais.
PÁGINA 71
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Início das Águas”, com 70 centímetros por 50, produzida em 2001, em preto e branco. Sobre
fundo preto, a silhueta sugere uma figura humana em branco acinzentado, ao centro. Ela
parece estar virada de lado com um manto cobrindo todo seu corpo e cabeça. Junto dela, à
esquerda, uma forma longa, estreita e escura, em pinceladas verticais, assemelha-se a uma
queda d’água. Na margem inferior, reflexos nos mesmos tons da figura e da queda d´água
em pinceladas curtas e verticais em branco.
PÁGINAS 72 E 73
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Abraão
Recebe a Visita dos Anjos Mensageiros”, produzida em 2000, em tons de amarelo, preto,
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branco, verde e marrom avermelhado. Ocupando quase toda a obra, duas figuras humanas,
uma em frente à outra, com rostos claros traçados em suaves linhas marrons. A da direita
tem o rosto inclinado, mãos e braços abertos, pés descalços; a da esquerda, pouco acima,
está de perfil, com uma forma ovalada atrás sugerindo asas. As duas figuras são formadas
por luminosas manchas em amarelo, branco e marrom avermelhado. O anjo, em longas
pinceladas em arco com bordas em verde-claro, parece flutuar. As figuras estão sobrepostas
ao fundo preto, com nuances em amarelo e marrom-claro na margem inferior e lateral
direita.
PÁGINA 74
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Sacrifício
de Isaac”, com 210 centímetros por 290, produzida em 2000, em tons de amarelo, branco,
marrom, marrom avermelhado, verde-claro e azul-claro. À esquerda, em finas e suaves
linhas marrons, um homem de barba, sentado, com o rosto voltado para esquerda, olha para
o céu, com a boca entreaberta, um braço erguido e o outro envolvendo um jovem deitado
em seu colo, ambos usando túnicas. Os rostos e braços são brancos e os corpos têm
manchas amarelas. À direita, uma figura de perfil, com a boca também entreaberta e o braço
estendido em direção a eles. O corpo está envolto por manchas marrons que também
contornam, na metade inferior, o homem com o jovem. Na margem superior, manchas em
verde e azul bem claros, com nuances marrons.
PÁGINA 75
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Escada de
Jacó”, com 220 centímetros por 291, produzida em 2001, em tons de amarelo, branco,
marrom, verde-claro e azul-claro. Na metade superior, vários rostos claros, lado a lado,
transparentes e sobrepostos a traços marrons que sugerem asas. Corpos sem contornos
definidos, formados por manchas iluminadas em amarelo e branco com nuances marrons. As
figuras mesclam-se ao corpo de um jovem deitado com pernas dobradas e a cabeça virada
para esquerda. O fundo é preto com algumas pinceladas horizontais em marrom-claro na
metade inferior e em manchas azuis, amarelas e verdes, bem claras, na metade superior.
PÁGINAS 76 E 77
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Eu Sou
Aquele Que Serei”, com 200 centímetros por 245, produzida entre 2004 e 2006, em tons de
branco, azul e roxo. Uma figura humana com rosto branco inclinado à esquerda, braços
erguidos e mãos entreabertas, cabelos revoltos, parecendo voar, envolta em grandes
redemoinhos, formados por longas pinceladas em branco com nuances roxas que circulam
seu corpo e ocupam quase toda a obra. Pinceladas em branco e azul, em arco, contornam o
braço e a cabeça.
PÁGINA 78
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Túnica de José” (Estudo em Azul), com 170 centímetros por 140, produzida em 2006, em
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tons predominantes de azul, branco, amarelo e verde. Um homem recurvado, com as mãos
fechadas próximas ao rosto em suaves traços azuis e a cabeça inclinada sobre o peito. Seu
corpo está envolto em grande e arredondada forma com manchas azuis sugerindo uma longa
túnica. Ao centro dela, uma abertura em manchas mescladas em amarelo, azul-claro e
verde-claro, com nuances em marrom avermelhado. Na lateral direita, os pés nus e parte das
pernas do homem. A margem inferior é branca e a metade superior tem manchas azuis.
PÁGINA 79
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Anjo Guardador”, com 30 centímetros por 20,5, produzida em 2005, em tons de azul e
branco. Sobre fundo preto, uma profusão de pinceladas azuis e brancas, em linhas finas e
curtas, curvas e retas, em várias direções, ocupando quase toda a obra, compõe uma sutil
figura ao centro, sem contornos definidos, que sugere o anjo. Na margem superior,
semelhante a nuvens brancas, o que poderiam ser a cabeça e a ponta das asas. Na lateral
direita, mesclando-se a ele, volume arredondado. Pinceladas largas e horizontais em branco
contornam o anjo na metade inferior. Na margem superior, pinceladas formando linhas finas,
longas, horizontais e brancas.
PÁGINA 80
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Miriam Entrega Moisés ao Nilo”, com 21 centímetros por 16, produzida em 2004, em tons de
azul e branco. Sobre fundo preto, uma profusão de pinceladas azuis e brancas, em linhas
curtas e curvas, sugere figura humana iluminada em branco, à esquerda, da cintura para
cima, em perfil, vestindo túnica com capuz, junto a forma arredondada e alongada à direita,
assemelhando-se a um bebê. Na metade inferior, mesclando-se a eles, profusão de
pinceladas azuis em manchas e linhas curtas e retas, em várias direções. Margens largas em
claras, finas e longas linhas retas ou levemente sinuosas.
PÁGINA 81
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela intitulada “O Resplendor da
Sarça Ardente”, com 18 centímetros por 15, produzida em 2005, em tons de amarelo e
marrom. Sobrepondo-se ao fundo quase todo em pinceladas horizontais em amarelo,
silhueta humana de perfil ao centro, em finas linhas marrons, parecendo vestir longa túnica,
segurando o que se assemelha a um cajado. Está envolta em grande forma arredondada,
marrom em cima e na lateral direita. Muitas manchas pequenas e marrons estão sobre e ao
redor da figura humana. A margem superior é marrom escura.
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PÁGINAS 82 E 83
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Moisés
Perante a Sarça Ardente”, com 13,5 centímetros por 37, produzida em 2003, em preto, bege,
branco e marrom. Sobre fundo preto, uma longa faixa horizontal na metade superior, que se
inclina para baixo na metade inferior direita. É formada por pinceladas iluminadas em bege,
com nuances em branco e traços e manchas em preto. Bordas irregulares amarronzadas. À
esquerda, linhas finas pretas esboçam o que se assemelha a uma figura humana com uma
longa túnica, olhando para direita e com um braço levantado para o alto.
PÁGINA 84
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Moisés
Desce o Monte” (Estudo em Azul), com 40 centímetros por 30, produzida em 2003, em tons
de azul e branco. Sobre fundo azul-escuro, pinceladas longas, horizontais e levemente curvas
em azul-claro, brancas ao centro e no canto inferior direito, ocupam quase toda a obra. Ao
centro, alguns poucos traços azuis e manchas brancas sugerem a silhueta de um homem de
barba longa, uma figura etérea sem contornos definidos. O fundo azul-escuro fica mais
aparente nas margens superior, inferior e esquerda.
PÁGINA 85
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Moisés Recebe as Tábuas da Lei” (Estudo em Siena), com 41 centímetros por 31, produzida
em 2004, em tons de preto, amarelo, marrom e marrom avermelhado. Sobre fundo preto,
obra composta de largas e longas pinceladas verticais e arqueadas, que também formam a
longa túnica de figura humana ao centro, em sutis contornos marrons que sugerem barba
longa e formas retangulares de um lado e do outro da figura que parecem ser as tábuas da
lei. Pinceladas em amarelo, marrom e marrom avermelhado, com pequenas manchas
marrons principalmente na lateral direita dão um tom envelhecido à obra.
PÁGINA 86
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Moisés Tem o Rosto Iluminado”, com 180 centímetros por 145, produzida em 1997, em tons
de amarelo, branco, preto, marrom e verde-claro. Sobre fundo preto, quase todo manchado
de amarelo e branco com nuances marrons, um homem de barba longa e mãos abertas em
frente ao peito, pés nus, parecendo estar sentado, traçado em linhas marrons, colorido com
manchas amarelas. Seu rosto está iluminado em tons mais claros. A figura está envolta da
cintura aos pés e ao redor dos braços, ombros e cabeça em pinceladas e manchas marrons e
verde-claras. O fundo preto é aparente nos cantos e em estreitas manchas nas laterais.
PÁGINA 87
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Eu
Sou o Santo”, com 220 centímetros por 160, produzida em 1997, em tons de azul, branco,
lilás, roxo, verde-claro e amarelo. Ao centro, figura humana em branco azulado, traçada em
finas linhas azuis, de cabeça baixa, braços ao longo do corpo, mãos abertas, pés nus e
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unidos. O corpo é formado por manchas e pinceladas diagonais em lilás e azul-claro. Ao
redor da cabeça e dos ombros, um arco em manchas roxas. O fundo branco tem pinceladas
verticais roxas da cintura para baixo. Acima, fundo verde-claro com nuances amarelas e
azuis, com arco maior, azul, sobre a cabeça e de uma mão a outra da figura.
PÁGINA 88
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela intitulada “O Senhor Falou a Moisés”,
com 25 centímetros por 30, produzida em 1997, em preto e branco. Sobre fundo preto
esbranquiçado, ao centro, dois sutis contornos sugerem formas humanas, com cabeças
arredondadas e corpos triangulares, um menor à frente, um bem maior atrás. Pinceladas
acinzentadas e horizontais ao redor e abaixo das figuras. A figura menor parece estar
sentada dentro de um barco.
PÁGINA 89
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Os Astros
Param”, com 32,5 centímetros por 32, produzida em 2005, em tons de amarelo, marrom,
preto e branco. A obra sugere o sol entre o céu e a terra. A metade superior é iluminada em
amarelo e branco, com nuances em marrom-claro, e contorno em marrom que sugere parte
do sol, encoberto por muitas manchas e formas arredondadas ao centro, na horizontal, de
uma lateral a outra, iluminadas também em amarelo, branco e marrom avermelhado. A
metade inferior é em marrom e preto, com nuances em marrom avermelhado.
PÁGINA 90
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Rute
e Boaz”, com 220 centímetros por 140, produzida em 2000, em tons de amarelo, marrom,
azul-claro, branco, preto e cinza. Fundo em longas pinceladas amarelas circunda duas figuras
humanas muito próximas, de perfil, rostos brancos traçados em suaves linhas marrons. A da
esquerda tem uma das mãos erguidas que segura um objeto cilíndrico. A da direita, mais
abaixo, olha para ela, as mãos abertas, próximas e posicionadas à direita, cabelos revoltos
em manchas pretas. As duas figuras mesclam-se uma à outra em pinceladas longas,
circulares e curvas, curtas e diagonais em azul-claro e branco na metade superior e em
marrom-claro e cinza na inferior.
PÁGINA 91
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Feiticeira de Endor”, com 200 centímetros por 140, produzida em 2005, em tons
predominantes de branco, preto, amarelo e cinza. Sobre fundo preto, três figuras humanas
com rostos e mãos brancos em finas linhas pretas: à esquerda, um homem está com a boca
entreaberta, os pés nus, falando a mulher à direita e mais abaixo, ela com a cabeça inclinada
para o lado, cabelos longos em manchas pretas, ambos com as mãos entreabertas em frente
ao peito. À direita, sobreposta à mulher, uma figura humana de perfil, do peito para cima,
inclinada à frente, parecendo estar encostada na mulher. Longas pinceladas verticais e
manchas em amarelo, branco e cinza formam os corpos do homem e da mulher.
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PÁGINAS 92 E 93
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela intitulada “A Arca Passa no Vale”, com
110 centímetros por 220, produzida em 2005, em tons de amarelo, branco, marrom, preto,
verde-claro, verde-escuro e cinza. Figura humana muito clara deitada na diagonal esquerda
parecendo flutuar no meio de nuvens densas. Olha para a esquerda, tem braços e mãos
abertos e pés unidos e nus. Corpo envolto em pinceladas em arco, amarelas e acinzentadas,
com manchas marrons avermelhadas acima de um dos braços. Nas laterais, grandes
manchas verde-escuras sobre fundo amarelo e verde-claro, com algumas manchas cinzas.
Na margem inferior, manchas e pinceladas horizontais em preto e marrom-claro, iluminadas
em amarelo e marrom avermelhado, sugerindo o vale visto de cima.
PÁGINA 94
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Os Ramos
do Carvalho Prendem Absalão”, com 200 centímetros por 245, produzida entre 1999 e 2004,
em tons de amarelo, branco, cinza, marrom e preto. Uma figura humana em amarelo e
branco, com manchas acinzentadas, de perfil, parecendo flutuar. Tem os longos braços
estendidos para direita, as mãos abertas, as pernas afastadas e uma delas dobrada. Os
contornos do corpo esguio estão bem definidos e uma suave transparência sobre as pernas
sugere uma túnica. Traços em finas linhas marrons. Pinceladas em marrom avermelhado
contornam a figura, sobreposta a uma grande mancha amarela e branca com bordas
marrons. Pinceladas grossas pretas, semicirculares, na margem superior sugerem
movimento. O fundo preto destaca-se na margem inferior e laterais.
PÁGINA 95
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Clamor de
Elias”, com 200 centímetros por 245, produzida entre 1998 e 2001, em tons de amarelo,
branco e marrom. Uma figura humana clara está deitada ao centro, em finas linhas marrons,
olhando para cima e parecendo flutuar. Tem uma das mãos no peito e o outro braço
estendido, as mãos estão abertas, as pernas afastadas e os pés nus. Sobre seu corpo,
pinceladas amarelas e brancas em arco sugerem um manto ou túnica. Na metade inferior,
fundo em manchas amarelas, iluminadas em branco. Na metade superior, pinceladas
horizontais em amarelo e marrom avermelhado, com bordas e margem superior marrons.
PÁGINA 96
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Senhor Fala aos Profetas”, com 32 centímetros por 22, produzida em 2004, em tons de azulclaro, marrom-claro e verde-claro. Ao centro da metade superior, etérea silhueta humana em
azul-claro, cabeça baixa, rodeada de manchas, pontos e contornos verticais e alongados em
marrom-claro e verde-claro, que se mesclam a ela. Em toda a lateral esquerda, grande forma
em verde-claro com pequenas manchas que se assemelham a rochas.
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PÁGINA 97
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Ezequiel
Profetiza Sobre os Ossos do Vale”, com 50 centímetros por 60, produzida em 2001, em tons
de preto, branco, cinza e marrom. Ao centro, uma silhueta humana em branco e cinza, com
as pernas encobertas por suaves manchas brancas que descem pela lateral esquerda e
ocupam quase toda a metade inferior como uma bruma. Atrás da silhueta humana, formas
verticais irregulares em cinza e preto sugerem grandes rochas. No canto superior direito,
algumas árvores acima do vale, também cobertas com fina camada branca sugerindo bruma
ou névoa. Sobrepostas a toda a obra, manchas claras e pinceladas finas e translúcidas em
branco e marrom-claro.
PÁGINA 98
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Daniel na
Cova dos Leões”, com 210 centímetros por 290, produzida entre 1992 e 2001, em tons de
amarelo, branco, marrom, verde e preto. Sobre fundo preto, duas silhuetas sutis, de um
homem que parece estar sentado sobre o dorso de um leão, ambas mescladas a grandes
manchas em amarelo, marrom avermelhado e verde. O homem, iluminado em branco, tem a
cabeça inclinada para trás e virada para direita, cabelos revoltos em marrom-claro, peito e
pés nus, mãos unidas na altura do quadril. O leão tem uma grande juba e a boca aberta.
Algumas pinceladas largas e horizontais em tons escuros estão na margem inferior e laterais.
PÁGINA 99
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Testemunho da Luz”, com 200 centímetros por 245, produzida em 2005, em tons de azul,
verde, amarelo, branco e lilás. Ao centro, envolto por um manto translúcido, uma figura
humana que parece estar sentada, com o rosto iluminado, a cabeça inclinada para trás, os
braços ao longo do corpo, as mãos abertas. O fundo tem manchas verde-claras, azuis e
amarelas na metade inferior e grossas pinceladas horizontais em azul escuro, azul claro e
amarelo sobre preto na metade superior.
PÁGINA 100
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Ascensão”, com 220 centímetros por 120, produzida em 1999, em tons de branco, azul,
roxo, verde, amarelo, marrom e preto. Sobre fundo manchado em tons de azul com as
bordas escuras, um homem está ao centro, com a cabeça inclinada para trás, os braços
abertos, o peito nu. Um manto cobre seu ventre e parte das pernas até abaixo dos joelhos,
os pés estão nus e unidos, e o homem parece flutuar no espaço. O corpo está iluminado,
destacando a alvura sobre o fundo azulado com mancha arroxeadas. Suas mãos e braços
estão azuis parecendo imersas no firmamento. Na metade inferior, pinceladas horizontais em
azul, amarelo, verde e marrom avermelhado sobrepõem-se a seus pés unidos.
PÁGINA 101
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Jó Escuta”,
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com 30 centímetros por 27, produzida em 1997, em tons de amarelo, marrom e preto. Sobre
fundo preto, leve contorno arredondado na metade superior sugere parte de uma cabeça e
de um ombro, rosto e corpo envoltos em volumoso redemoinho ao centro, em finas linhas
circulares em amarelo, branco e marrom-claro. Ao redor, ocupando quase toda a obra,
grandes manchas nos mesmos tons, mais escuras na metade inferior direita e margem
superior. Margens em longas e largas pinceladas retas.
PÁGINAS 102 E 103
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela intitulada “Anunciação à Virgem
Maria”, com 220 centímetros por 315, produzida entre 1993 e 2001, em tons de azul, branco
e verde-claro. Sobre fundo em grandes manchas e largas pinceladas azuis, as figuras do
anjo, à esquerda, e de Maria, à direita, em finos traços também azuis, rostos e troncos
iluminados em branco. O anjo tem o rosto inclinado à direita, braços abertos para os lados,
mãos espalmadas, pintura em larga faixa em arco atrás sugerindo as asas. Maria está de
perfil, ajoelhada diante dele, inclinada à frente, mãos sobre o peito, cabelos cobertos por um
longo manto. Leves nuances em verde em uma das mãos do anjo, na lateral esquerda e
margem inferior direita.
PÁGINA 104
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Maria Magnificat”, com 150 centímetros por 100, produzida em 1986, em tons de preto,
branco, marrom, azul-claro, verde e roxo. Sobre fundo manchado de preto, verde, marrom e
amarelo, no centro, a silhueta de uma mulher contornada por uma fina linha branca. Ela está
virada para esquerda, parecendo estar sentada. A cabeça está inclinada para baixo, os olhos
estão fechados, os lábios cerrados, os cabelos têm um leve tom arroxeado. Em volta de seus
ombros, um manto iluminado. Pinceladas horizontais em marrom e verde-claro, com nuances
em azul-claro e branco ocupam quase toda a metade inferior. Na metade superior, manchas
amarelas e azuis com nuances em marrom-claro.
PÁGINA 105
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Jesus e João Batista”, com 82 centímetros por 46, produzida em 2006, em tons de amarelo,
branco, cinza, marrom e preto. Sobre fundo preto, a pintura em finas linhas amarelas e
marrom-claras com nuances em cinza, iluminada em branco ao centro, sugere duas figuras
humanas muito próximas, sentadas, cada uma delas com um bebê no colo. Manchas e
pinceladas nos mesmos tons ao redor, em linhas curvas e retas, dão forma retangular ao
conjunto. Margens em preto.
PÁGINA 106
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Multidão
de Anjos Aparece aos Pastores, Clareando a Noite”, com 27 centímetros por 39, produzida
em 2001, em preto, branco e cinza. Sobre fundo preto, na metade superior, pequenas e
esparsas silhuetas humanas claras estão ao redor de um feixe de luz branca e cinza em
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linhas verticais vindas de cima. Ao centro, uma faixa preta com bordas irregulares, afunila-se
para esquerda. Pinceladas horizontais e acinzentadas compõem a maior parte da obra.
PÁGINA 107
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Fuga Para
o Egito”, com 50 centímetros por 45, produzida em 2002, em tons de amarelo, branco e
marrom. Ao centro, suaves silhuetas amarelas com longas túnicas de um homem junto a
uma mulher com um bebê no colo, que parece estar sentada no lombo de um jumento. Ao
redor deles, pinceladas em arco, amarelas iluminadas por tons mais claros, cada vez
maiores, ocupam toda a metade superior. Na metade inferior, manchas marrons com
nuances amarelas no meio, sugerindo o caminho, e mais escuras nas laterais.
PÁGINA 108
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Uma Voz
que Clama no Deserto”, com 40 centímetros por 32, produzida em 2005, em tons de
amarelo, branco e marrom. Sobre fundo manchado de amarelo, ao centro, suave contorno
em marrom-claro de um homem de barba e cabelos longos e comprida túnica, com o peito
iluminado em tons mais claros, segurando um cajado. A figura é transparente da cintura para
baixo, por onde se vê o deserto, formado por manchas e pequenos montes em marrom-claro
e preto, que ocupam toda a metade inferior.
PÁGINA 109
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Batismo
de Jesus”, com 30 centímetros por 40, produzida em 2000, em tons de preto, branco,
marrom, amarelo, azul, verde-claro e cinza. À direita, contorno em marrom-claro de uma
figura alta, estreita e alongada que tem uma auréola branca luminosa sobre a cabeça. Ela
está virada para direita com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Ao seu lado, o
contorno de outra figura humana, bem mais baixa e franzina, virada para direita que
também olha para baixo. As duas estão sobre uma intensa área azul que ocupa uma grande
área da parte inferior da área como se fosse um lago de águas cristalinas.
PÁGINAS 110 E 111
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Anjo
Gabriel Anuncia à Maria”, com 200 centímetros por 350, produzida entre 1999 e 2005, em
tons de amarelo, branco e marrom. Duas figuras de perfil, uma de frente para a outra, em
suaves traços marrons, rostos e mãos iluminados em tons mais claros, ocupam quase toda a
obra. A da direita olha para baixo, tem os braços erguidos e as mãos abertas, formas atrás
que sugerem asas, pernas dobradas e pés nus, parecendo flutuar. A da esquerda parece
estar ajoelhada, tem a cabeça baixa, uma das mãos aberta e espalmada, voltada para baixo,
e o corpo inclinado à frente. As duas com corpos formados por longas pinceladas, horizontais
ou em arco, amarelas com nuances em branco e bordas marrom avermelhadas, mescladas
ao fundo em manchas nos mesmos tons. A margem inferior é marrom iluminada por nuances
marrons avermelhadas.
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PÁGINA 112
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Jesus, o Pão da Vida” (Estudo Gráfico), com 23,5 centímetros por 15, em tons de verdeclaro e marrom. Ao centro da metade superior, pequeno contorno marrom arredondado
assemelha-se a cabeça e ombros. Sugerindo o corpo, profusão de pequenas manchas em
verde muito claro, que descem e se espalham pelas laterais, mesclando-se à pintura também
em verde-claro com bordas irregulares em marrom-claro que ocupa quase toda a metade
inferior. Fundo em pinceladas horizontais e manchas em verde mais escuro, com bordas
irregulares marrons.
PÁGINA 113
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Transfiguração em Ocre e Dourado”, com 174 centímetros por 140, produzida em 2005, em
tons de amarelo, branco, marrom, azul e verde. Na metade superior, sobre uma grande
mancha amarela, uma figura humana, da cintura para cima em traços marrons, com os
braços erguidos à frente e as mãos abertas. O corpo é formado por largas pinceladas
horizontais e em arco, amarelas e iluminadas em branco. Manchas amarelas e marrons ao
redor da cabeça e dos ombros fazem com que toda a figura pareça estar envolvida em uma
grande chama de luz. Na metade inferior, a continuação do corpo em manchas em verdeclaro e verde-escuro com nuances em branco e azul-claro, os pés nus e unidos em perfil na
lateral esquerda. Pinceladas em marrom e verde-claro rodeiam toda a figura, com margens
escuras.
PÁGINA 114
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Eu Sou o
Caminho, a Luz e a Vida”, com 200 centímetros por 240, na horizontal, produzida entre 2000
e 2004, em tons de amarelo, branco, marrom, azul e verde. Ao centro, uma figura humana
em suaves traços marrons, usando longa túnica, iluminada em branco com nuances azuis e
com manchas marrons ao redor da cabeça e dos ombros. A mão direita está entreaberta,
com os dedos polegar, indicador e médio estendidos, e a mão esquerda parece tocar o
ombro esquerdo. O fundo tem pinceladas horizontais amarelas, com nuances em branco,
azul verde-claro e bordas marrons. A margem inferior é marrom escura.
PÁGINA 115
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Jesus Entra
em Jerusalém”, com 220 centímetros por 240, na horizontal, produzida entre 2000 e 2004,
em tons de amarelo, branco, marrom e preto. Sobre fundo manchado de preto e tons de
amarelo, ao centro, um homem usando túnica está montado em um burro, virado para
direita. Ambos em suaves traços marrons e formados por manchas amarelas iluminadas em
branco. O homem está envolvido da cintura para cima em um grande elo de luz amarelo e
marrom-claro, em arco. A figura é sobreposta a longas pinceladas amarelas e horizontais na
metade inferior e, na metade superior, a pinceladas curtas, algumas verticais, em amarelo,
branco, marrom e preto.
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PÁGINAS 116 E 117
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Pastor e
Suas Ovelhas”, com 20 centímetros por 40, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
amarelo, branco, verde-claro, azul-claro, marrom e preto. Ao centro, sutil contorno marromclaro sugere uma figura humana virada para direita, em pé com a cabeça coberta com um
longo manto. É o pastor que olha para suas ovelhas. Ele está à margem de um lago de
águas cristalinas, em azul bem claro, em um pasto repleto de ovelhas: uma faixa marrom
iluminada com nuances brancas, em pinceladas curtas e arredondadas, muito próximas umas
às outras, que sugerem as ovelhas. A parte superior da obra, em amarelo claro e branco,
com um pouco de azul no canto superior esquerdo assemelha-se ao céu iluminado pelo sol.
À esquerda uma linha branca fina em ziguezague irregular desce do céu penetrando nas
entranhas da terra, como se fosse um raio.
PÁGINAS 118 E 119
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Jacó Luta
Com o Anjo”, com 20 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco e marrom. Ao centro da metade superior, a silhueta de um anjo com uma longa e
sinuosa asa, em amarelo iluminado em branco, com manchas marrons. Ele parece estar de
braços cruzados pairando no ar acima de várias pessoas, uma profusão de formas
arredondadas, inclinadas à esquerda, muito próximas umas das outras, sugerindo movimento
e possivelmente luta. Pinceladas horizontais e manchas estão à esquerda e à direita, em
amarelo e marrom-avermelhado. Na margem inferior, predomina a cor marrom com linhas
horizontais marrom avermelhadas.
PÁGINAS 120 E 121
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Benção”,
com 20 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo, branco e
marrom. Ao centro, uma sutil silhueta humana em perfil, em amarelo iluminado em branco,
recurvada sobre figura bem menor nos mesmos tons, com formas e orelhas marrons
pontudas que se assemelha a uma ovelha, parecendo alimentá-la. À direita, silhueta de mais
uma ovelha marrom. Metade superior em manchas amarelas iluminadas em branco e metade
inferior esquerda em manchas marrons e pinceladas diagonais iluminadas em amarelo e
marrom avermelhado.
PÁGINA 122
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Colheita Farta”, com 30 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
amarelo, branco e marrom. Ao centro, figura humana em suaves traços marrons, iluminada
em branco, parecendo usar uma túnica, com a cabeça baixa e recurvada sobre profusão de
pinceladas curtas e verticais em amarelo e marrom avermelhado, com nuances marrons,
sugerindo uma plantação que ocupa toda a metade inferior. A metade superior tem manchas
amarelas iluminadas em branco.
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PÁGINA 123
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Batismo”,
com 20 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo, branco e
marrom. Ao centro da margem inferior, figura humana branca do peito para cima, parecendo
estar dentro das águas, formadas por pinceladas em finas linhas horizontais em amarelo e
branco sobre marrom. Atrás dela, ao centro da metade inferior, mais duas figuras humanas
brancas, lado a lado. À esquerda, formas estreitas e alongadas, marrons com nuances em
branco. Na lateral direita, profusão de pequenas manchas juntas, nos mesmos tons. Na
metade superior, pinceladas formam suaves arcos, amarelas iluminadas em branco ao centro
e marrom avermelhados nas margens.
PÁGINAS 124 E 125
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “No Mar da
Galileia”, com 20 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco e marrom. Ao centro da margem inferior, figura humana branca da cintura para cima
dentro do mar, formado por longas pinceladas horizontais em amarelo e branco sobre
marrom. Ocupando a metade inferior, longa faixa horizontal com bordas sinuosas marrons,
formada por pinceladas verticais, luminosas em branco, sobre manchas amareladas. Na
metade superior, manchas e pinceladas horizontais amarelas, iluminadas em branco ao
centro, com laterais marrons avermelhadas.
PÁGINA 126
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Anjo”, com 30 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco e marrom. Ocupando quase toda a metade superior, contorno de um anjo em suaves
traços marrons, em amarelo iluminado em branco, da cintura para cima, cabelos volumosos
em marrom-claro e grandes asas abertas, mesclando-se ao fundo nos mesmos tons. Abaixo
dele, faixa horizontal em manchas marrons avermelhadas.
PÁGINA 127
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Ovelha Perdida”, com 30 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
amarelo, branco e marrom. Sobre fundo manchado de marrom e amarelo, o contorno
arredondado iluminado em branco de duas ovelhas que parecem encontrar-se no meio do
campo. Pinceladas amarelas e marrom avermelhadas estão à direita na diagonal. Pinceladas
largas e verticais nos mesmos tons na metade superior e manchas ao centro. Pinceladas
horizontais luminosas em amarelo e marrom avermelhado na margem inferior.
PÁGINA 128
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Ascensão”, com 30 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco e marrom. Ao centro, contorno marrom de silhueta humana amarela iluminada em
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branco, usando larga e longa túnica. Uma figura transparente e sobreposta está ao fundo,
em suaves manchas marrom-claras sobre amarelo na metade superior e em larga faixa
formada por pinceladas horizontais amarelas e marrons com nuances em branco ao centro.
Na metade inferior, contornos semelhantes a montes e rochas.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Pastor e a Ovelha”, com 30 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
verde-claro, azul-claro, branco e marrom. À direita, silhueta humana de perfil para esquerda,
em suave contorno azul, em branco com nuances em verde-claro do peito para cima e em
manchas verdes e azuis que se dissipam ao longo do corpo. A figura está recurvada sobre
formas arredondadas e muito juntas, verde-claras com nuances azuis e brancas, mesclandose ao fundo em finas pinceladas em arco nos mesmos tons. A metade inferior é formada por
pequenos redemoinhos em fileiras, verde-claros e azuis ao centro e em marrom-claro no
restante, iluminados em branco.
PÁGINA 129
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada
“Jesus Aparece a Saulo”, com 30 centímetros por 23, produzida entre 2014 e 2018, em tons
de verde-claro, azul-claro, branco, amarelo e marrom. Ao centro da metade superior, sutil
contorno em verde-claro de figura humana, de braços abertos, usando longa túnica,
iluminada em branco, com longas e finas pinceladas verdes e azuis em arco ao fundo e
manchas azuis abaixo. Ao centro da metade inferior, silhueta humana em manchas pretas,
com fundo em suaves pinceladas horizontais verdes, azuis e brancas, com nuances em
marrom-claro, e marrom avermelhadas na margem inferior.
PÁGINAS 130 E 131
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “No Rio
Jordão”, com 20 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de verde-claro,
marrom, amarelo, azul e branco. Ao centro, formas em contornos marrons que sugerem
silhuetas humanas com túnicas, com profusão de pinceladas curtas, verticais, diagonais e
curvas em várias direções, iluminadas em branco, entre elas. As figuras se sobrepõem a
larga faixa diagonal ao centro, marrom com a lateral direita marrom avermelhada. Na
margem inferior, também na diagonal, finas linhas azuis e brancas e manchas nos mesmos
tons, sugerem o rio. Na lateral esquerda, uma faixa vertical e sinuosa, amarela sobre verdeclaro, e a margem superior em verde-claro.
PÁGINA 132
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Espírito
Santo”, com 25 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco e marrom. Ocupando quase toda a metade superior da obra, suave contorno de
pomba de asas abertas, luminosa em amarelo e branco com nuances em marrom,
mesclando-se ao fundo marrom-claro e amarelo. De seu peito saem raios também luminosos
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em branco, em longas e finas pinceladas diagonais. Tons de marrom escuro na margem
inferior e na lateral direita.
PÁGINA 133
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Getsêmani”,
com 25 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de branco, preto, verdeclaro, amarelo e marrom. Ao centro, um suave contorno marrom sugere uma silhueta
humana de perfil, recurvada, parecendo estar ajoelhada, em manchas marrons e pretas e
pinceladas retas, diagonais e curvas em verde-claro e branco. A cabeça está iluminada em
branco. A figura está envolvida em grande forma arredondada com bordas irregulares nos
mesmos tons. Pinceladas marrons e amarelas em arco nos cantos inferiores sobre fundo
marrom com nuances amarelas nas laterais superiores.
PÁGINA 134
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Pastor e
as Ovelhas”, com 25 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de verdeclaro, azul-claro e branco. Ao centro, forma arredondada e alongada, junto a forma baixa e
ovalada à esquerda, sem contornos bem definidos. Iluminadas em branco com nuances em
verde-claro e azul-claro, mesclam-se ao fundo, formado por linhas horizontais e irregulares
em branco com nuances verdes e azuis na metade inferior e em manchas nos mesmos tons
nas laterais da metade superior, com faixa horizontal branca ao centro da margem.
PÁGINA 135
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Ovelha
Perdida”, com 25 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco e marrom. Na metade superior, contorno arredondado em marrom e iluminado em
branco sugere uma ovelha, junto a forma ovalada na metade inferior semelhante a uma
rocha, ambas em amarelo com nuances marrons. A metade superior tem manchas
amareladas com nuances em marrom e branco. A margem inferior tem pinceladas curvas
marrons avermelhadas e pequenas manchas nas laterais.
PÁGINAS 136 E 137
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Pastor e
as Ovelhas”, com 18 centímetros por 33, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, marrom e verde-claro. Ocupando todo o lado direito da obra, estão flocos de lã de
ovelha divididos em três montes com o topo em pico. Mesclam-se na base a uma profusão
de manchas e pinceladas marrom avermelhadas curtas, retas, curvas e horizontais,
ocupando toda a metade inferior e assemelhando-se a vegetação ressequida amarronzada.
No canto superior esquerdo, alguns flocos menores de lã parecem deslocar-se pelo caminho
com o vento.
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PÁGINA 138
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Fuga Para o Egito”, com 25 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
amarelo, branco e marrom. Ao centro, sutis traços marrons sugerem uma silhueta humana
parecendo segurar um bebê no lombo de um animal. As silhuetas são iluminadas em branco
com nuances marrons. Fundo em pinceladas curtas marrom avermelhadas sobre marrom
sugerem terra. Na margem superior, finas linhas em arco, amarelas iluminadas em branco,
assemelham-se ao céu.
PÁGINA 139
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Os Anjos
Sobre os Pastores”, com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
verde-claro, verde-escuro, azul, branco e marrom. Ocupando quase toda a metade superior,
sutis contornos sugerem silhuetas humanas lado a lado, cabeças traçadas em azul e corpos
alongados em manchas iluminadas em branco com nuances verde-claras. Na metade inferior,
mais contornos menores e ainda menos definidos assemelham-se a silhuetas humanas muito
juntas, em pinceladas horizontais iluminadas em branco, algumas em azul formando cabeças
e nuances em marrom-claro delineando corpos. Na lateral direita, manchas e pinceladas
curtas azuis e verde-claras, com nuances marrons avermelhadas, mais intensas na lateral
esquerda. Na margem inferior, pinceladas verde-escuro com linhas curtas e horizontais em
branco.
PÁGINA 140
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A
Luz no Mundo”, com 25 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de
branco, preto, amarelo, verde, azul e marrom. Ao centro, uma silhueta humana parecendo
usar uma longa túnica, em contorno marrom, rosto e peito iluminados em branco, rodeados
por manchas em nuances de marrom-claro, azul e verde. O fundo é preto na metade inferior
com nuances em marrom-claro, azul e verde nos cantos. A metade superior é mais iluminada
ao centro, com manchas em verde acima e pinceladas em linhas horizontais amarelas e
marrons abaixo. Entre as metades da obra, faixa horizontal em pinceladas marrons.
PÁGINA 141
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Colheita”,
com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo, branco e
marrom. Ocupando a maior parte da obra, sutis e arredondados contornos marrons sugerem
duas figuras humanas, uma de frente para a outra, com cabelos volumosos, corpos
inclinados à frente, parecendo estar abaixadas, iluminadas em branco com nuances em
marrom. Na margem inferior, mesclam-se a uma profusão de manchas e pinceladas em
linhas curtas e curvas, brancas sobre marrom, com formas na lateral esquerda semelhantes
a pequenas pedras. A margem superior é em amarelo, iluminada em branco ao centro e em
longas linhas marrons em arco nos cantos.
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PÁGINA 142
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Cura”,
com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo, branco,
verde-claro, verde-escuro, azul, marrom e preto. Ao centro, contorno marrom de uma
silhueta humana, com o corpo formado por pinceladas curtas e verticais em verde-claro,
verde-escuro e azul na base, com nuances em branco. A figura parece estar virada para
esquerda. À direita e à esquerda, inclinadas para o fundo, mais quatro figuras humanas,
duas de cada lado, em corpos formados por manchas nos mesmos tons. A margem superior
tem finas linhas em arco amarelas, iluminadas em branco ao centro, com bordas em nuances
verde-claras e marrons. A margem inferior é em preto.
PÁGINA 143
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada” O Batismo
nas Águas”, com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, verde, azul, marrom e preto. Ao centro, silhueta humana de perfil com a cabeça
abaixada, do peito para cima, em contorno marrom, cabelos brancos longos, tronco em
pinceladas finas e verticais em verde-claro sobre branco e marrom-claro, parecendo estar
dentro de um barco que flutua em águas azuis. Uma faixa em azul-escuro representando a
água tem reflexos em branco da figura humana. À direita, nuances em verde, azul e algumas
manchas arroxeadas. Na metade superior, o céu amarelado iluminado pela claridade do sol.
PÁGINAS 144 E 145
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Anjo
Semeador”, com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, marrom, verde e azul. Ao centro, a pintura sugere uma figura humana com rosto,
cabelos e peito amarelos, em linhas retas e diagonais. O corpo tem manchas verdes,
amarelas e marrons, é iluminado em branco, com finas linhas verdes e amarelas em arco na
metade esquerda, sugerindo movimento. Na metade inferior, fundo preto com pequenas e
arredondadas manchas em verde, azul e marrom-claro à esquerda e em nuances verdes e
azuis à direita. Na metade superior, manchas amarelas e brancas na margem superior,
marrons à direita e finas linhas horizontais amarelas e marrons no canto esquerdo.
PÁGINA 146
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O Batismo
de Jesus”, com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, verde-claro, azul e marrom. Ao centro, silhueta humana de perfil com a cabeça baixa
coberta por um longo manto, iluminada em branco em todo o tronco, com nuances em
verde-claro, azul e marrom contornando o corpo. À esquerda e à direita, pinceladas curtas,
verticais e diagonais em verde-claro e azul, que também ocupam as laterais e mesclam-se às
pinceladas horizontais em amarelo da margem superior. Na margem inferior, tons de
marrom, com nuances verdes, azuis, amarelas e marrom avermelhadas.
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PÁGINA 147
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “A Benção
Divina”, com 25 centímetros por 20, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, verde, azul e marrom. Ao centro, a pintura sugere duas figuras humanas frente a
frente, a maior à direita, a menor à esquerda, ambas de cabeças baixas, corpos formados
por manchas em verde-claro sobre branco. À esquerda e à direita, manchas em verde e
marrom assemelham-se a vegetação. Uma faixa horizontal em azul-claro assemelha-se a
água e reflete a sombra das figuras. A parte superior tem manchas amarelas iluminadas em
branco, sugerindo o céu.
PÁGINA 148
DESCRIÇÃO: Reprodução em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Os Colhedores de
Trigo”, com 20 centímetros por 25, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, verde e marrom. No canto superior direito, a silhueta de um homem montado em
um cavalo branco com um grande manto amarelo, em um campo, pontilhado e com
manchas marrons. A parte superior tem pinceladas horizontais amarronzadas sobre fundo
amarelo. Na parte inferior, pinceladas horizontais marrom-escuros.
PÁGINA 149
DESCRIÇÃO: Reprodução em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “Nascendo do
Espírito”, com 25 centímetros por 30, produzida entre 2014 e 2018, em tons de amarelo,
branco, verde, azul-claro e azul-escuro. Na lateral direita, figura humana formada por suaves
manchas azuladas e brancas, sobreposta a faixa diagonal estreita em azul-claro e branco,
com longas pinceladas horizontais em verde acima da borda superior, sobre fundo azulescuro em toda a metade inferior. Metade superior em finas linhas amarelas levemente em
arco, iluminadas em branco ao centro e com margens verde-claras.
PÁGINA 150
DESCRIÇÃO: Fotografia retangular e colorida de longo painel repleto de quadros em
perspectiva, à esquerda. A estrutura, em madeira clara, exibe dezenas de pinturas coloridas,
quadradas e retangulares, com molduras de madeira clara. Muitos quadros sem molduras
estão em pé, lado a lado, apoiados na parte de baixo do painel, sobre piso branco. Luz
natural ilumina parte do painel e do piso, à direita.
PÁGINA 151
DESCRIÇÃO: Fotografia retangular e colorida de parte de um painel com muitos quadros
em perspectiva, à direita. A estrutura, em madeira clara, exibe pinturas coloridas, quadradas
e retangulares, com molduras de madeira clara. Ao fundo, um painel pequeno à direita e
outro, maior, ao centro, exibem algumas poucas pinturas. Dezenas de obras em fileiras estão
à frente dos três painéis, em fileiras, sobre piso branco.
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PÁGINAS 152 E 153
DESCRIÇÃO:
Foto 1: Fotografia colorida de Carlos Araujo entre homens e mulheres, todos usando
aventais brancos. Algumas, entre elas Araújo, usam aventais vermelhos. Carlos Araújo,
sorridente, é um senhor de cabelos brancos, rosto arredondado e testa alta. Carlos está em
pé no meio do grupo, atrás de uma jovem cadeirante.
Foto 2: Fotografia colorida, em plano americano, de Carlos Araújo segurando uma pintura
retangular e colorida, entre um homem e duas mulheres, com uma mesa à frente.
Foto 3: Fotografia colorida de Carlos Araujo abaixado no chão no meio de jovens, alguns
com Síndrome de Down, todos com aventais brancos ou vermelhos.
Foto 4: Fotografia colorida de Carlos Araujo no meio de um grupo grande de jovens, todos
com aventais brancos. Dois seguram uma grande obra.
Foto 5: Fotografia colorida de Carlos Araujo abraçando três crianças, dois meninos e uma
menina, com os aventais sujos de tinta.
Foto 6: Fotografia colorida de Carlos Araujo no meio de crianças e jovens, em uma sala de
aula, com uma lousa verde ao fundo, todos com aventais brancos ou vermelhos. Carlos
sorridente, está com as mãos abertas sujas de tinta.
Foto 7: Fotografia colorida de Carlos Araujo no meio de jovens, alguns com Síndrome de
Down, todos com aventais brancos. Eles seguram uma grande tela em frente ao grupo.
Foto 8: Fotografia colorida de crianças pintando uma tela com tinta azul sobre a mesa.
Foto 9: Fotografia colorida de Carlos Araújo conversando com um grupo de jovens sentados
em um banco.
Foto 10: Fotografia colorida de Carlos Araújo inclinado sobre pinturas lado a lado sobre uma
longa mesa retangular com jovens sentados à volta e alguns adultos atrás, em pé.
Foto 11: Fotografia colorida de um jovem pintando uma folha com desenhos de três mãos
brancas.
Foto 12: Fotografia colorida de Carlos Araújo posando atrás de grupo de pessoas, a maioria
em pé e três à frente, abaixadas.
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PÁGINA 154
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada “O
Peregrino”, com 20 centímetros por 16,5, produzida entre 2014 e 2018, em tons de azul,
branco, verde-claro e marrom. A obra, com margem superior em arco, é formada por faixas
horizontais largas e estreitas, com os seguintes tons, de cima para baixo: branco, azul-claro
com nuances em branco, azul-celeste, azul-claro com nuances em verde, verde-claro,
marrom avermelhado e marrom com algumas pinceladas curtas e verticais iluminadas em
branco. Possivelmente os muitos caminhos e rumos do peregrino: terra, céu e mar.
PÁGINA 156
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra em óleo sobre tela sobre madeira intitulada” O Sopro
Divino”, com 50 centímetros por 70, produzida em 2007, em tons de branco e marrom-claro.
Rosto humano em perfil direito, em suaves traços marrons, iluminado em branco, lábios
entreabertos, contorno dos cabelos para trás em manchas marrons, rodeado de manchas
marrons e brancas. Margens em marrom.
PÁGINA 157
DESCRIÇÃO: Fotografia quadrada e colorida no canto superior esquerdo de Jacob
Klintowitz, senhor de cabelos pretos, lisos e curtos, rosto arredondado, óculos de grau
retangulares, usando camisa branca com finas listras azuis, de mangas compridas. Ao fundo,
suporte gradeado com material de pintura.
PÁGINA 158
DESCRIÇÃO: Centralizados abaixo do texto, os logotipos coloridos da Lei de Incentivo à
Cultura; dos patrocinadores Biolab farmacêutica e Bradesco; dos realizadores De Arte
Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural 10 anos; e dos apoiadores Ministério da
Cultura e Governo Federal do Brasil.
NOSSOS PRÊMIOS
DESCRIÇÃO: Em quatro fileiras, dezessete logotipos dos prêmios recebidos. A partir da
primeira fileira, da esquerda para a direita, de cima para baixo, são eles: Prêmio Cultura e
Saúde, primeira edição; Areté Cultura Viva Eventos em Rede; Ordem do Mérito Cultural;
Ponto de Cultura Pulsando o Brasil; Prêmio Tuxáua Cultura Viva; Pela Arte Se Inclui; Prêmio
Brasil de Esporte e Lazer de Inclusão Social; Cultura Viva Ponto de Cultura Pulsando o Brasil;
Voto de Júbilo; Prêmio LIF; Salva de Prata; Medalha Anchieta; Prêmio ABCA 2015; Prêmio
Brasil + Inclusão; Prêmio Selo de Qualidade; Prêmio Melhores ONGS Época Doar 2017;
Destaque do Ano 2017 Instituto Olga Kos.
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