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Talent and harmony in the path for inclusion.

Talento e sintonia no caminho para a inclusão.

There are some people whose destiny seems to be drawn in a straight
line, and who offer us an exemplary path made of talent, utter dedication and
permanent harmony with the highest ideals. Artist Ermelindo Nardin is part of
this cast. In 50 years of public life, he masterfully developed the sophisticated
and loving techniques of the craft of a designer, painter and recorder, exhibited
in some of the country’s most important museums, such as the São Paulo
Art Museum, the Contemporary Art Museum, the State Painting Gallery, the
Brazilian Art Museum-FAAP, and won several awards and the appreciation of
the main art critics and experts in the country, who wrote about him, such
as Pietro Maria Bardi, Walter Zanini, Mário Schenberg, Walmir Ayala, Radha
Abramo, Flávio de Aquino, to name just the classic ones. To us, from IOK, it is
gratifying to publish a book about this artist, and it was a pleasure to watch
the workshops in which he interacted with our young participants.
The purpose of our Institute is inclusion. To perform this task, we
use art as one of our instruments. And we are always happy with the results
achieved, with the inclusion obtained and, equally, with the expressive results
whose visuality can be seen in paintings, drawings and objects created. Not
only are the guest artists excellent and experienced teachers, but the students
respond with enthusiasm to the opening of these creative windows. Those
who have watched some of these classes and experiences witnessed the joy
of the activity and the satisfaction with the results: the expressiveness coming
out of the heart-knowledge binomial.
An artistic life asserted from the difficult learning of the craft and the
elaboration of the natural talent into mature talent and full expressive mastery
is of extreme value to us. We also seek exemplarity in our daily activities.
Study, persistence, dedication, improvement are our daily matter. And always
tinted with donation, with detachment, with the loyalty to the highest ideals,
especially that of serving and improving our quality of life. And inclusion is part
of the quality of life of a community.
We completed ten years of existence. And we contemplate our
path with joy, as we see that we work intensely for beneficial results for our
community. As we realize how much we have learned and evolved in this path,
we can say that it has always been - from the beginning to present days - a
path towards the other. Our path is one of dialog and interchange of ideas and
feelings. Always towards the common good and always with the expectation
that today we know a little bit more than yesterday and that – as we desire –
tomorrow we will be even more skilled to achieve our goal.
We thank the partners, collaborators, sponsors and supporters who
have shared with us our ideal of inclusion and who are essential for the
evolution and conduction of our work. Friends without whom none of this
would be possible and with whom sharing this road has been a pleasure.

Existem pessoas assim, cujo destino parece traçado em linha reta, e
que nos oferecem um percurso exemplar feito de talento, profunda dedicação
e sintonia permanente com os ideais mais elevados. O artista Ermelindo
Nardin faz parte deste elenco. Em 50 anos de vida pública ele desenvolveu
com maestria as sofisticadas e amorosas técnicas do ofício do desenhista, do
pintor e do gravador, Expos em alguns dos principais museus do país, como o
Museu de Arte de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea, a Pinacoteca
do Estado, o Museu de Arte Brasileira-FAAP, e ganhou grande quantidade
de prêmios e o apreço dos principais críticos de arte e estudiosos do país
que sobre ele escreveram, como Pietro Maria Bardi, Walter Zanini, Mário
Schenberg, Walmir Ayala, Radha Abramo, Flávio de Aquino, para ficarmos
apenas nos clássicos. Para nós, do IOK, é gratificante publicarmos um livro
sobre este artista, assim como foi prazeroso acompanhar as oficinas em que
ele interagiu com os nossos jovens participantes.
O objetivo do nosso Instituto é a inclusão. Para realizar esta tarefa nós
utilizamos a arte como um dos nossos instrumentos. E sempre ficamos felizes
com os resultados conseguidos, com a inclusão obtida e, igualmente, com os
resultados expressivos cuja visualidade pode ser vista em pinturas, desenhos
e objetos criados. Não só os artistas convidados são excelentes e experientes
professores, mas os alunos atendem com entusiasmo á abertura destas janelas
criativas. Quem já assistiu algumas destas aulas e vivências, testemunhou a
alegria da atividade e a satisfação com os resultados: a expressividade que saiu
do binômio coração e saber.
É de extremo valor para nós uma vida artística que se afirmou a partir
do difícil aprendizado do ofício e da elaboração do talento natural em talento
amadurecido e de pleno domínio expressivo. Nós também procuramos a
exemplaridade em nossa atividade cotidiana. Estudo, persistência, dedicação,
aprimoramento, são a nossa matéria diária. E sempre matizada com a
doação, com o desprendimento, com a fidelidade aos mais elevados ideais,
especialmente o de servir e aprimorar a nossa qualidade de vida. E a inclusão
faz parte da qualidade de vida de uma comunidade.
Nós completamos dez anos de existência. E é com alegria que
contemplamos o nosso percurso, pois vemos que trabalhamos intensamente
por resultados benéficos para a nossa coletividade. Por percebermos o quanto
aprendemos e evoluímos nesta caminhada é que afirmamos que ela sempre
foi, desde o seu início até hoje, uma caminhada em direção ao outro. O nosso
é o caminho do diálogo e do intercâmbio de ideias e de sentimentos. Sempre
em direção ao bem coletivo e sempre com a expectativa de que hoje sabemos
um pouco mais do que ontem e que – é o nosso desejo – amanhã estaremos
mais aptos ainda para realizar o nosso objetivo.
Agradecemos aos parceiros, colaboradores, patrocinadores e apoiadores
que têm partilhado conosco o nosso ideal de inclusão, fundamentais para a
evolução e realização de nosso trabalho. Amigos sem os quais nada disto seria
possível e com quem sempre têm sido prazeroso dividir esta estrada.

Olga and Wolf Kos

Olga e Wolf Kos

“EMBRACE THIS CAUSE”

“ABRACE ESTA CAUSA”
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“The steps a man takes, from the day of his birth to

“Os passos que um homem dá do nascimento à morte

the day of his death, trace an inconceivable figure in

desenham no tempo uma figura inconcebível.

time. Divine intelligence preconceives this figure at

A inteligência divina vê esta figura imediatamente,

once, as man’s intellect preconceives a triangle.”

como vemos um triângulo."

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges
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Ermelindo Nardin.
Shadows, illuminations and feeling.

At first I thought Ermelindo Nardin painted imaginary
portraits, as he did not start from models, but dreamed
about the figures, the faces, the scenes, the relations
between people and the world. Then, the veracity of
these oneiric records of the human being and some
constance and similarity in the drawings, in the oblique
eyes, in the movement that we guessed was about to
happen and, especially, in the determination of the figures, the certainty in the imminence of the gesture, a
type of confrontation with destiny, or, even better, of
comparison with destiny, convinced me that it was a selfportrait composed of myriads of fragments and dilacerations and which, in the end, drew their author,
Ermelindo Nardin.
And a sentence I wrote about this artist and his art
exactly 34 years ago has amazingly acquired its full splendor: “Greatness lies in the capacity to contain all human
beings in his self-portrait”. It was a prophecy, but I did
not know it. It was also a life story, as Ermelindo Nardin
did nothing else in his existence but add shadows, illuminations and feeling to his understanding of human.
The invention, the images, the imaginary beings, they
were us. And it was him. Shadow became flesh and the
symbol of density. Now, in this continuous river of life,
of fragmentation and the absolute integrity. Matter became vibrations. Surprising and subtle densities. Of multiple and endless Is to the self.

In this very personalized figurativism of Nardin, the
desire for revelation is implicit. The artist dedicates to
8

raising the veils, leaving the being without clothing and
masks, unraveling his intimacy. And formalizing not only
the geography of the intimacy, the four corners of the
inside world, the similarity of the delimitations of ancient
times that marked the winds and the known world, the
four corners of the world. Here, more than the geography of the being and the geometry of the soul, the soul
movements of the being, the veins of the burning lava
that one day - who knows? - will reach the surface with
unbelievable explosion and blinding light.
This being that conceals himself in his city clothing
unveils himself in Ermelindo Nardin's painting. This relentless, never-ending unveiling, of a being without limits, as he is a being in process. It is a mercurial activity, as
it transforms. The direction on the crossroads. And this is
the essential presence, the structuring of the form of the
process of the being. Seeing the being. Let us not forget
that Mercury is the messenger of the Gods. The revelation of human. And revelation is the name of the apocalypse that gained the reducing paints of catastrophe
among us, but means the moment in which all things,
verse and obverse, inside and outside, appearance and
reality, will present themselves. The apocalypse is the
revelation. But it is not a moment of joy, but rather of
perception. Except if to know oneself is to rejoice. This is
what the figurative phase of Ermelindo Nardin, with his
parades of beings, with the boat crossing of fragmented
beings, offers us, the perception of what is.
Ermelindo Nardin himself is certainly his own laboratory. Body and soul and the places of invention. In this
case, there are no models and formulas but the sensitivity of the artist. In the search for understanding, in
deciphering the enigma of what we are and where we
are, in the elaboration of his intuition into language, the

Ermelindo Nardin.
Sombras, iluminações e sentimento.

No início eu pensei que Ermelindo Nardin fizesse retratos imaginários, pois ele não partia de modelos, mas
sonhava as figuras, os rostos, as cenas, as relações entre
as pessoas e o mundo. Depois, a veracidade destes registros oníricos do ser humano e certa constância e semelhança nos desenhos, nos olhos oblíquos, no movimento
que se adivinhava prestes a ocorrer e, principalmente,
na determinação das figuras, a certeza na iminência do
gesto, uma espécie de confronto com o destino, ou, talvez melhor, de cotejo com o destino, me convenceram
de que se tratava de um autorretrato composto por miríades de fragmentos e dilaceramentos e que, ao final,
desenhariam o seu autor, Ermelindo Nardin.
E uma frase que fiz sobre este artista e a sua arte há
exatos 34 anos, espantosamente adquiriu o seu pleno
esplendor: “A grandeza esta na capacidade de conter
todos os seres humanos no seu autorretrato”. Era uma
profecia e eu não sabia. E era também um relato de vida,
já que Ermelindo Nardin outra coisa não fez na sua existência senão acrescentar sombras, iluminações e sentimento ao seu entendimento do humano. A invenção,
as imagens, os imaginários seres, éramos nós. E era ele.
A sombra se fazia carne e símbolo da densidade. Agora,
neste contínuo rio da vida, da fragmentação à integridade absoluta. A matéria se tornou vibrações. Surpreendentes e sutis densidades. Dos múltiplos e infindáveis
Eus ao self.

É implícito neste figurativismo tão personalizado de
Nardin o desejo de revelação. O artista dedica-se a le-

vantar os véus, deixar o ser sem roupagens e máscaras,
desvendar o seu intimo. E formalizar não só a geografia
do íntimo, os quatro cantos do mundo interior, à semelhança das delimitações da antiguidade que marcavam
os ventos e o mundo conhecido, os quatro cantos do
mundo. Aqui, mais que a geografia do ser e a geometria
da alma, os movimentos anímicos do ser, os veios da lava
ardente que um dia - quem sabe? - chegarão à superfície com inacreditável explosão e luz cegante.
Este ser que se vela na sua roupagem citadina se
desvela na pintura de Ermelindo Nardin. Este desvelar incessante, sem fim, de um ser sem limites, pois um ser em
processo. É uma atividade mercurial, pois transformadora. A orientação na encruzilhada. E esta é a presença essencial, a estruturação da forma do processo do ser. Ver
o ser. Não nos esqueçamos de que Mercúrio é o mensageiro dos Deuses. A revelação do humano. E revelação é
o nome do apocalipse que tomou as tintas redutoras de
catástrofe, entre nós, mas significa o momento em que
todas as coisas, o verso e o anverso, o dentro e o fora,
a aparência e a realidade, se apresentarão. Apocalipse
é revelação. Mas não é um momento de júbilo e sim de
percepção. Salvo se conhecer é rejubilar-se. É o que a
fase figurativa de Ermelindo Nardin, com os seus desfiles
de seres, com a travessia na barca dos seres fragmentados, nos oferece, a percepção do que é.
Certamente o próprio Ermelindo Nardin é o seu laboratório. O corpo e a alma são o lugar da invenção.
Neste caso, não há modelos e fórmulas que não sejam a
sensibilidade do artista. Na busca do entendimento, na
decifração do enigma do que somos e onde estamos,
na elaboração em linguagem da sua intuição, o artista
configura a si mesmo, estabelece o que é e as suas fronteiras, ou seja, organiza o seu processo de apreensão do
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artist configures himself, establishes what he is and his
frontiers, that is, he organizes his process of apprehension of the world and, while he does that, he knows the
world poorly. That is, he knows the elements with which
he relates. Maybe there is no sense or purpose in the
universe. It is an open question, we have have not found
the modular measure of the universe yet and, so far, it
looks bigger than us. And possibly we will not reach an
understanding of a human particle that corresponds - as
a model - to what the universe is, therefore we do not
feel entirely part of it. But we know what we relate to.
Or feel this relationship. We are mist, and we relate to
the mist, and this configures our world. And art always
figures this very imprecise organism in which we move.
The real is always everything, but we don't have the dimension of the real or its ultimate truth. We think that
something moves and we move inside this movement.
Or we feel it is like that. Or, as we wanted so deeply in
the past – life is dream - we dream it is like that, and
we are not even sure that we dream or that we are part
of a dream. In this universe of configurations that are
so vague to our eyes, the artist meditates about his relationships, about his approaches. Shadows and lights
of the world. And this is always not only what we call a
self-portrait, but configurations of being. This is Ermelindo Nardin and his path, according to my vision.

And the artistic memory of Ermelindo Nardin is absolute and it is, paradoxically, rarefied. In the forty years
I have been following up the artist I see him perplex
before the canvas or the white paper. As if it was his
first time. There is a doubt that precedes the work, and
equally a doubt after it is executed, as he allows himself
to observe it for a long time. From this point of view, his
10

is a dysfunctional memory, as it does not serve him as a
measuring device, nor as identification of his moment.
He doubts before he begins and after he finishes it but,
in the act of doing, during the dive, is he endowed with
the certainty of the gesture.
However, his memory is sovereign, as he ran a clear
line of modification. I would not say he evolved, but that
he transformed himself, and this mutation has an internal logic that imposes itself. We can establish, step by
step, the figuration, the nearly abstract landscapes, abstractions that contain in their substrate remains of figurativism, the non-objective abstraction, turned to the
different densities of the gesture, the abstract paintings
that search for the glow, many times silvery, of the matter. It is a memory of the path traveled, but incapable of
dominating the future, the new, the gesture that reinvents itself every time.

The abstraction of Ermelindo Nardin contains a hidden figuration. It is as if the colors of the rainbow covered the figures, which, tinted with light, remain alive in
their hidden existence.
His option for abstraction was not exactly a surprise,
as I wrote in 1998, as he has always been an artist mindful of his internal logic. But this path created the expectation of knowing how his painting would behave
without the declared visual support of figuration which
- in one way or the other - is supported by the illusion
that everyone knows what is said. Nardin confirmed in
his painting that abstraction can have the same vigor
and follows the same strict rules as visual arts. Which
are these laws? It is easy to list them, but we should not
do it, so that understanding does not get restricted and

mundo e, enquanto faz isto, conhece precariamente o
mundo. Ou seja, conhece os elementos com os quais se
relaciona. Talvez não haja sentido ou propósito no universo. É uma questão em aberto, pois não encontramos
ainda a medida modular do universo e, por enquanto,
ele parece maior do que nós. E possivelmente não chegamos mesmo ao entendimento de uma partícula humana
que corresponda, como modelo, ao que seja o universo
e por isto não nos sentimentos inteiramente parte dele.
Mas sabemos com o que nos relacionamos. Ou sentimos
este relacionamento. Somos uma névoa e nos relacionamos com a névoa e isto nos configura o nosso mundo.
E a arte sempre figura este organismo tão impreciso em
que nos movemos. Sempre tudo é o real, mas não temos
a dimensão do real ou de sua verdade ultima. Pensamos
que alguma coisa se move e nós nos movemos dentro
deste movimento. Ou sentimos que seja assim. Ou, como
tanto se queria antigamente –a vida é sonho - sonhamos
que é assim, e nem temos certeza de que sonhamos ou
somos parte de um sonho. Neste universo de configurações tão vagas aos nossos olhos, o artista medita sobre
os seus relacionamentos, sobre as suas aproximações.
Sombras e luzes do mundo. E isto é sempre não apenas
aquilo que chamamos de autorretrato, mas de configurações do ser. Este é Ermelindo Nardin e o seu percurso,
segundo a minha visão.

A memória artística de Ermelindo Nardin é absoluta
e é, paradoxalmente, rarefeita. Nos quarenta anos em
que acompanho o artista eu o vejo perplexo diante da
tela ou do papel em branco. Como se fosse a sua primeira vez. Existe uma dúvida que precede o trabalho e é
igualmente uma dúvida posterior à sua realização, pois
ele se permite observá-lo por muito tempo. Deste ponto

de vista, a sua é uma memória disfuncional, pois não lhe
vale como metro de aferição e nem como identificação
do seu momento. Ele duvida antes de começar e depois
de terminar, mas no ato de fazer, durante o mergulho,
ele é dotado da certeza do gesto.
Entretanto, a sua memória é soberana, pois ele percorreu uma clara linha de modificação. Eu não diria que
evoluiu, mas que se transformou e esta mutação tem
uma lógica interna que se impõe. Podemos estabelecer
passo a passo, a figuração, as paisagens quase abstratas, as abstrações que contém no seu substrato vestígios
do figurativismo, a abstração não-objetiva, voltada para
as densidades diferentes do gesto, as pinturas abstratas
que procuram o fulgor, tantas vezes em prata, da matéria. É uma memória do terreno percorrido, mas incapaz
de dominar o futuro, o novo, o gesto que se reinventa a
cada vez.

A abstração de Ermelindo Nardin contém uma figuração oculta. É como se as cores do arco-íris cobrissem as
figuras, que, tingidas de luz, permanecem vivas na sua
oculta existência.
A sua opção pela abstração não foi exatamente uma
surpresa, como escrevi em 1998, já que ele sempre foi
um artista atento à sua lógica interna. Mas este caminho
criou a expectativa de saber como se comportaria a sua
pintura sem o apoio visual declarado da figuração que,
mal ou bem, escora-se na ilusão de que todos sabem do
que se fala. Nardin confirmou na sua pintura que a abstração pode ter igual vigor e obedece as mesmas severas
leis das artes visuais. Quais são estas leis? É fácil enumerá
-las, mas não devemos faze-lo para que o entendimento
não seja engessado e se torne preconceito. Observemos
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becomes prejudice. Let us observe the laws that emerge
from the work of art itself and let us allow that it teaches
us every time and that we always have the fair hope that
each artist can alter or discover new norms. This is what
we expect from them, invention and non-conformism
with the law that does not conform to desire. The intrinsic transgressive character of artistic creation is the
confrontation of the law and order itself. In this case, for
the artist, in a more evident way in the 20th and 21st
centuries, the maternal paradise is worth more than the
Law of the Father. The principle of pleasure, as master.
Here, abstraction is not the absence of the object or
figure, but rather a dilution or expansion of the figure. It
is as if, in Ermelindo Nardin, it was everywhere and took
form in the core of the burning magma, in the matter
with which the universe is made, as if it was the dark
matter, the black hole, the visible world, provided that
so wide, so intense, so comprehensive, that we do not
notice its contour. That is, its drawing. The figure disappears by proximity, not absence. If we had the possibility
of contemplating the entire universe, we would see that
it takes the form of a figure. The world is, simultaneously
and concomitantly, figurative and abstract, objective and
non objective, continuous to our daily look and noncontinuous to our deep look.
The pictures of the universe made from our spacecrafts are the simultaneous and concomitant record of
figuration and abstraction. Very far, very close.

The artist is not responsible for the imprisonment to a
single form for obsession, be it figurative, be it abstract.
Just the opposite, his path is that of freedom. The overcoming of conflicts, of shared love, of unshared love,
12

of visceral, absolute solidarity, of the shared destiny, of
fierce individuality. He discusses precisely the form that is
hidden in all forms. Or the form that all forms reveal. He
works to be below and beyond appearances.
Art is not spiritual servitude. Persistence, in this case,
can symbolize all men who, absorbed by a passion, subject with body and soul to the tyranny of an idea or feeling, are not aware of their slavery. Also the pressure of
the group in a society that protects itself in professional
and ideological tribes can lead to a situation of servility
expressed in the repetition of ideas, behaviors and reproduction of forms and formulas previously approved and
accepted.
In Ermelindo Nardin there was no rupture or the denial of the past, but the enchantment of the form until
the decantation and the essential.
From figurativism to the abstract, Nardin is the resuscitated consciousness. If the word was not so marked
by the Holy Scripture of our civilization we could use it
more freely: from figurativism to the abstract, the path
of resurrection is in this artist.
The chthonic regeneration in art. The waiver to the
exaltation of his own energies: the artist moves away to
better receive several influences. Just see, as a strange
example of what I describe, some mystics in India who
stand still, in a body position that is unusual to us, upside
down. Symbolically, sticking the head into the earth is
to receive the telluric forces from the bottom to the top,
it is the chthonic regeneration. This symbolic or factual
attitude usually points to a change of cycle, in the vocabulary of art, the change of phase. It corresponds to
restoring its creative aspect to the earth, from which the
human species emerged. It is going back to square one.

as leis que emergem da própria obra de arte e deixemos
que ela nos ensine a cada vez e tenhamos sempre a justa
esperança de que cada artista possa alterar ou descobrir
novas normas. É o que esperamos dcles, a invenção e o
inconformismo com a lei que não se coaduna com o desejo. O caráter transgressor intrínseco do fazer artístico é
o próprio enfrentamento da lei e da ordem. Neste caso,
para o artista, de maneira mais evidente nos séculos vinte e vinte e um, vale mais do que a Lei do Pai o paraíso
materno. O princípio do prazer, como mestre.
Aqui a abstração não é a ausência do objeto ou da
figura, mas uma diluição ou espraiamento da figura.
Como se, em Ermelindo Nardin, ela estivesse em toda
parte e se constituísse no cerne do magma ardente, na
matéria com a qual se faz o universo, como se fosse a
matéria escura, o buraco negro, o mundo visível, desde
que tão amplo, tão intenso, tão abrangente, que nós não
percebemos o seu contorno. Ou seja, o seu desenho. A
figura desaparece pela proximidade, não pela ausência.
Se tivéssemos a possibilidade de contemplar o todo do
universo veríamos que ele se constitui em uma figura. O
mundo é, simultâneo e concomitantemente, figurativo
e abstrato, objetivo e não-objetivo, contínuo ao nosso
olhar cotidiano e descontinuo ao nosso olhar profundo.
As fotos do universo feitas a partir de nossas naves
espaciais são o registro simultâneo e concomitante da
figuração e da abstração. Muito longe, muito perto.

Não cabe ao artista o aprisionamento por obsessão
de uma única forma, seja figurativa, seja abstrata. Ao
contrário, a sua trilha é a da liberdade. A superação dos
conflitos, do amor compartilhado, do amor não compartilhado, da solidariedade visceral, absoluta, do des-

tino compartilhado, da individualidade mais feroz. Ele
discute justamente a forma que se esconde em todas
as formas. Ou a forma que todas as formas revelam. Ele
trabalha para estar aquém e além das aparências.
Arte não é servidão espiritual. A persistência, neste
caso, pode simbolizar todo homem que absorvido por
uma paixão, sujeito de corpo e alma à tirania de uma
ideia ou de um sentimento, não tem consciência de sua
escravidão. Também a pressão de grupo numa sociedade que se protege em tribos profissionais e ideológicas
pode conduzir a uma situação de servilismo manifesta
na repetição de ideias, comportamentos e reprodução
de formas e fórmulas previamente aprovadas e aceitas.
Em Ermelindo Nardin não houve uma ruptura ou a
negação do passado, mas o encantamento da forma até
a decantação e o essencial.
Do figurativismo ao abstrato em Nardin é a consciência rediviva. Se a palavra não estivesse tão marcada pela
Escritura Sagrada da nossa civilização poderíamos usá-la
com menos pudor: do figurativismo ao abstrato é neste
artista o percurso da ressurreição.
A regeneração ctoniana na arte. A renúncia à exaltação de suas energias próprias: o artista se afasta para
melhor receber várias influências. Vejam, como estranho
exemplo do que descrevo, certos místicos na Índia que
ficam imóveis, numa posição corporal inusual para nós,
de cabeça para baixo. Simbolicamente, enfiar a cabeça
na Terra é receber as forças telúricas de baixo para cima,
É a regeneração ctoniana. Esta atitude simbólica ou factual costuma assinalar a mudança de um ciclo, no vocabulário da arte, a mudança de fase. Equivale a restituir
o seu aspecto criativo à terra, da qual emergiu a espécie
humana. É um retorno ao ponto zero.
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Isn't this exactly what was made by the trio that led
us directly to the new thinking? Paul Cézanne, Vincent
van Gogh and Paul Gauguin? The three of them, at their
peak, were away from Paris. There are several words to
describe the crossing of the desert to this new phase,
but unfortunately they rhyme: restitution, resurrection,
restoration, regeneration, initiation. Possibly “rebirth”,
in our place, for not facing these defenses, is better than
these five sisters above fatefully ending in “tion”. Besides, it was the word most used to describe Henri Matisse's return to artistic creation, after two serious surgeries in the 1940s: rebirth.

such as the geometric organization of the structure of
the painting, becomes, in view of the new cultural and
social interests, the real theme of the work. This does
not depend on the artist, as it is the cultural demand
to his work. He can be dead and his work continues,
in its vitality, by revealing us new values, new themes,
new subjects. Art always invites us to go beyond appearances.

I see with emotive empathy the abstract painting of
Ermelindo Nardin and the density of the colors established by successive waves, incisive movements of the
hand and the brush, pictorial undulations.

There are bones underneath this abstract painting
by Nardin. It is not innocent, but carries its past. There
are traces under the abstract waves, brushed without
a figure.

The visual arts in the contemporary context carries a
paradox that is on the edge of humor. Or irony. It should
not be judged or understood by the appearance. Visual arts that should not or cannot be perceived by that
which the image projects immediately. That is, visuality
is not the best criterion for understanding. It is, maybe,
one of the elements of judgment or perception. It has
a subject, even when it says it has no subject, because
when it says that the subject is precisely the lack of subject. And it has a theme, a hidden element that can be
many things and whose understanding or identification
changes with time. As a rule, the subject is the narration and the theme is plastic, such as the chromatic relation, the reflection about space, the differential issues
between theme and subject, the rejection of the theme,
the lack of subject, the hidden geometry, etc..

Nardin's abstractions have contours, as if they were
waves. It is a dialog with Hokusai, a delicate western
comment on the 21st century to the classical eastern
tradition.

But, many times, the theme changes with the new
understanding of society. What seemed insignificant,
14

Abstraction of what has once been figurative. Densities. Abstraction, the abstract form, the non-objective
form, as if it was a new object, with its weight, its density, its contour.

What is hidden in the images of Ermelindo Nardin?
The forms of the human body. The endless parade of
fragmented, moving beings. The bodies of a masquerade, a wild meeting. Maybe that. Also hidden is the
dream of the encounter with the core of people, with
their unrevealed soul, with their luminous side, or their
dark side, the possible dream of the encounter in which
the persona (the original name for mask) eliminates the
I, in which the mask eliminates the Ego and sets the
soul free - we hope it sets it free – to encounter another
soul in the diffuse clarity, or in the blinding clarity, of

Não é exatamente isto o que foi feito pelo trio que
nos encaminhou diretamente para o novo pensamento?
Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin? Os
três no seu momento maior estavam longe de Paris. Existem várias palavras para descrever o atravessar o deserto
para esta nova fase, mas, infelizmente elas rimam: restituição, ressurreição, restauração, regeneração, iniciação.
Possivelmente “renascimento”, no nosso lugar, por não
enfrentar defesas, seja melhor que estas cinco irmãs anteriores fatidicamente terminadas em “ão”. De resto, foi
a palavra mais utilizada para descrever o retorno à criação artística de Henri Matisse, após duas graves cirurgias
na década de 40: renascimento.
Vejo com emotiva empatia a pintura abstrata de Ermelindo Nardin e a densidade das cores estabelecidas
por ondas sucessivas, movimentos incisivos da mão e do
pincel, ondulações pictóricas.
As artes visuais no contexto contemporâneo carrega
um paradoxo que beira o humor. Ou ironia. Ela não deve
ser julgada ou entendida pela aparência. Uma arte visual
que não deve ou pode ser percebida pelo que a imagem
projeta de imediata. Ou seja, a visualidade não é o melhor critério de entendimento. É, talvez, um dos elementos do julgamento ou da percepção. Ela tem assunto,
mesmo quando diz que não tem assunto, pois quando
diz isto o assunto é justamente a ausência de assunto. E
tem tema, elemento oculto que pode ser várias coisas e
cujo entendimento ou identificação muda com o tempo.
Em regra, o assunto é a narração e o tema é plástico,
como a relação cromática, a reflexão sobre o espaço, as
questões diferenciais entre tema e assunto, a rejeição do
tema, a ausência do assunto, a geometria oculta, etc..
Mas, muitas vezes, o tema se altera com o novo entendimento da sociedade. O que parecia insignificante,

tal como a organização geométrica da estrutura da pintura, torna-se, em razão dos novos interesses culturais e
sociais, no verdadeiro tema da obra. Isto não depende
do artista, pois é a demanda cultural ao seu trabalho. Ele
pode estar morto e a sua obra continua, em sua vitalidade, a nos revelar novos valores, novos temas, novos
assuntos. A arte sempre nos convida a ir além das aparências.
Abstração do que já foi figurativo. Densidades. A abstração, a forma abstrata, a forma não-objetiva, como se
fosse um novo objeto, com o seu peso, a sua densidade,
o seu contorno.
Existem ossos por baixo desta pintura abstrata de
Nardin. Ela não é inocente, mas carrega o seu passado.
Existem vestígios sob as ondas abstratas, pinceladas sem
figura,
A abstração de Nardin tem contornos, como se fossem ondas. É um diálogo com Hokusai, um delicado
comentário ocidental nos séculos vinte e um à clássica
tradição oriental.

O que se oculta nas imagens de Ermelindo Nardin? As
formas do corpo humano. O desfile infindável de seres
fragmentados e em travessia. Os corpos de uma mascarada, um encontro desvairado. Talvez isto. Também está
oculto o sonho do encontro com o cerne das pessoas,
com a sua alma não revelada, com o seu lado luminoso,
ou o seu lado escuro, o sonho possível do encontro onde
a persona (nome original de máscara) elimina o Eu, onde
a máscara elimina o Ego e deixa livre - esperemos que
deixe livre – a alma para se encontrar com outra alma
na claridade difusa, ou na claridade ofuscante, de almas
15

souls without weights and aggregated forms, of liberated souls, of souls in search of their fellows. Would
this be hidden, this desire of empathy of the being for
another being?
An image reflected in the mirror. An image in the mirror, not reflected, but integrated. Mirror and image are
one single body. The shadow that becomes body. The
shadow is a ghost, a glimpse, an apparition.

A memorialistic 3x4 photo, in black and white, of artist Ermelindo Nardin according to Jacob Klintowitz.
“The figures of Ermelindo Nardin are desolated, lost,
flying in the air, in the open field, lonely and abandoned,
with huge social burden and the weight of suffering.
Figures that carry destiny, search, acceptance. It is possible, on this side, to approach them to so many figures
of other peoples, connect them to the neo-expressionist cinema and, especially, approach them to the images built all over South America. Although, on the other
hand, these figures approach certain classical visions,
other references, such as that of Goya.”
Istoé Magazine. 1980.
“In this portrait, forcefully the child of intuition and
perception, several components of modern existence
come in: the kabbalistic signs of magic, unfoldings, fantastic beings, sex symbols, intuitions and saturation, joy
and terror. A plastic universe of perplexity and clarification, in which problems are raised and presented to the
audience. And, to a certain extent, to the artist himself,
since his knowledge happens to the extent in which he is
able to make these problems emerge. Ermelindo Nardin
makes the known world of men emerge and explode
and, simultaneously, preserves the craft, the quality of
16

painting, a universe in hallucination and the known land
of learning and work.”
Jornal da Tarde SP. 1982.
“He is not satisfied with drawing a profile of the fragmented being. Nardin dives into his subject and makes
the connection between rational and irrational, between
the known and unknown being. His painting has a shadow that becomes flesh. A mysterious being, a type of
undefined animal, something that presents itself to us
still without a face, but whose determination we realize.
It is a terrifying being. We do not know if it is a threat
or if it is simply our instinctive side. It is this being of
shadow, this shadow that becomes flesh, the living with
the human being in his painting. And the human figure
is broken into several figures, it is divided, visually fragmented like its psychic fragmentation”
Book “Retratos Imaginários”. São Paulo Art Museum
Edition. 1983.
“In the realization of these images of the crisis of
man's image, Nardin slowly modifies his way of observing and doing. The theater of the crisis has its internal
and organic logic. At this exact moment, Ermelindo Nardin clarifies his colors and makes his shades subtle. The
figures are laid out before the audience in a more direct way. The artist removed the mystery that existed in
some unusual characters. And the figure before himself
only acquired a new type of power, a greater and more
severe spell. There is more mystery in deprivation. The
introspection of the artist spares, in maturity, all artifices.
This is the image he presents to us: the human being
absolutely lonely. Us in the mirror.”
The theater of crisis. Catalog of exhibition Companhia das Artes, 1986.

sem pesos e formas agregadas, de almas libertas, de almas em busca de seus semelhantes. Será isto o que se
oculta, este desejo de empatia do ser por outro ser?
Uma imagem refletida no espelho. Uma imagem no
espelho, não refletida, mas integrada. O espelho e a
imagem são um único corpo. A sombra que se faz corpo. A sombra é uma assombração, vislumbre, aparição.

Retrato memorialístico 3 x 4, em branco e preto, do
artista Ermelindo Nardin segundo Jacob Klintowitz.
“As figuras de Ermelindo Nardin são desoladas, perdidas, soltas ao vento, no descampado, solitárias e abandonadas, com enorme carga social e peso de sofrimento,
São figuras que portam um destino, uma procura, uma
aceitação. É possível, por este lado, aproximá-las de tantas figuras de outros povos, liga-las ao cinema neo-expressionista e, principalmente, aproximá-las das imagens
que se constroem em toda a América do Sul. Ainda que,
por outro lado, estas figuras se aproximem de certas visões clássicas, outras refornecias, tais como a de Goya.”
Revista Istoé. 1980.
“Neste retrato, forçosamente filho da intuição e
da percepção, entram vários componentes da existência moderna: os sinais cabalísticos da magia, desdobramentos, seres fantásticos, símbolos sexuais, intuições e
saturação, alegria e terror. Um universo plástico de perplexidade e esclarecimento, no qual os problemas são
colocados e apresentados ao público. E, em certa medida, ao próprio artista, já que o seu conhecimento acontece na medida em que consegue fazer emergir esta
problemática. Ermelindo Nardin faz emergir e explodir
o mundo conhecido dos homens e, simultaneamente,
conserva o ofício, a qualidade da pintura, um universo

em alucinação e o terreno conhecido do aprendizado e
do trabalho.”
Jornal da Tarde. SP. 1982.
“Ele não se contenta em traçar um perfil do ser fragmentado. Nardin mergulha no seu assunto e faz a ligação entre o racional e o irracional, entre o ser conhecido
e o desconhecido. Há na sua pintura uma sombra que
se faz carne. Um ser misterioso, uma espécie de animal
indefinido, alguma coisa que se nos apresenta ainda
sem rosto, mas cuja determinação percebemos. É um ser
aterrorizante. Nós não sabemos se ele é ameaçador ou
se é simplesmente o nosso lado instintivo. É este ser de
sombra, esta sombra que se faz carne, o convívio com o
ser humano na sua pintura. E a figura humana se parte
em várias, divide-se, fragmenta-se visualmente á semelhança de sua fragmentação psíquica”
Livro “Retratos Imaginários”. Edição Museu de Arte
de São Paulo. 1983.
“Na realização destas imagens da crise da imagem
do homem, Nardin modifica lentamente a sua maneira
de observar e fazer. O teatro da crise tem a sua lógica interna e orgânica. Neste exato momento, Ermelindo Nardin clarifica as suas cores e sutiliza os seus tons.
As figuras estão dispostas diante do público de maneira
mais direta. O artista retirou o mistério que havia em alguns personagens insólitos. E a figura diante apenas de
si mesmo, adquiriu um novo tipo de poder, um sortilégio
maior e mais severo. Há mais mistério no despojamento.
A introspecção do artista dispensa, na maturidade, todos os artifícios. Esta é a imagem que ele nos apresenta:
o ser humano absolutamente só. Nós no espelho.”
O teatro da crise. Catálogo exposição Companhia das
Artes, 1986.
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“How to find out what is human? How to get to the

“Ermelindo Nardin's landscapes can only be looked

drawing of the figure of the contemporary man? The

as Ermelindo Nardin's landscapes. If we open the win-

instrumental of Ermelindo Nardin is just his sensitivity. He

dow, or even the doors two by two, we will only find

has a base to support him in the execution of his ideas. It
is the solid learning, the knowledge of the craft, the respect for techniques. Apart from this instrument and this
base of work, Ermelindo is before an unknown situation.
If the human figure is the focal center of his interest and
if the idea of human itself is in crisis, we can say that the

the sea, the flowers and the mountains. We will never
uncover a Nardinian landscape. This is only seen when
all windows are closed and the whole world is out there
and inside here, enclosed, who knows where, lives a

nature of Ermelindo Nardin's work is the crisis and that

dream of landscape that Ermelindo, slowly, as he usually

his starting point will be, necessarily, his own

does, brings to the canvas.”

image.”

The theater of crisis. Catalog of exhibition Companhia das Artes gallery, 1986.
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these simple things, so common, such as heaven, earth,

Catalog exhibition Elisabeth Nasser gallery. Uberlândia. 1998.

“Como descobrir o que é humano? Como chegar ao
desenho da figura do homem contemporâneo? O instrumental de Ermelindo Nardin é apenas a sua sensibilidade. Ele tem uma base onde se apoia na execução de
suas ideias. É o sólido aprendizado, o conhecimento do
ofício, o respeito ás técnicas. Afora este instrumento e
esta base de atuação, Ermelindo encontra-se diante de
uma situação desconhecida. Se a figura humana é o centro focal de seu interesse e se a própria ideia do humano
está em crise, pode ser dito que a natureza do trabalho
de Ermelindo Nardin é a crise e que o seu ponto de partida será, obrigatoriamente, a sua própria imagem.”
O teatro da crise. Catálogo exposição galeria Companhia das Artes, 1986.

“As paisagens de Ermelindo Nardin não podem ser
olhadas senão como paisagens de Ermelindo Nardin. Se
nos abrirmos a janela, ou mesmo as portas de par em
par, nós só encontraremos essas coisas simples, tão comuns, como o céu, a terra, o mar, as flores e as montanhas. Nunca descortinaremos uma paisagem nardinesca. Esta só se vê quando todas as janelas estão cerradas
e o mundo inteiro está lá fora e aqui dentro, encerrado,
sabe-se-lá onde, habita um sonho de paisagem que
Ermelindo, lentamente, como é de seu feitio, faz surgir
na tela.”
Catálogo exposição galeria Elisabeth Nasser. Uberlândia. 1998.
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PAg. 20/21:
S/ título • 1980 • o.S.t • 0,73 x 0,93 cm

S/ título • 2015 • o.S.t • 56 x 76 cm

S/t. 2012 • o.S.t. • 95 x 110 cm
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S/t. 2015 • o.S.t. • 56 x 75 cm
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S/ título • 2011 • tempera S/ papel • 56 x 76 cm
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S/t • 2011 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/t. 2015 • o.S.t. • 56 x 75 cm

S/ título • 1971 • o.S.t. • 37 x 48 cm
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“Nardin is, in my opinion, one of the new to
which the future (when the petulant charlatanism of
those who are able to win in times and environments
that are too easy ends) will reserve the due and fair
attention which, running the times and environment
in parentheses, was not given to Ismael Nery, Vicente
do Rego Monteiro and Tarsila do Amaral....”

“Nardin é, em minha opinião, um dos novos
aos quais o futuro (quando terminar a petulante
charlatanice dos que conseguem vencer em tempo
e ambientes fáceis demais) reservará a devida e justa
atenção que, correndo os tempos e os ambientes
entre os parênteses, não foi dado a Ismael Nery,
Vicente do Rego Monteiro e Tarsila do Amaral....”

“The art lover should, with friendly cordiality, try to
find out in the signs of Nardin his vision and visions,
hunting for the implicit, allusions, fantasies. After all,
an artist expresses himself hiding the infinity of the
cases and thoughts that feed his talent.”

“O apreciador de arte deve, com cordialidade
amiga, tentar descobrir nos signos de Nardin sua
visão e visões, caçando subentendidos, alusões,
fantasias. Afinal, um artista se exprime escondendo a
infinidade dos casos e pensamentos que alimentam
seu talento.”

Pietro Maria Bardi, in the catalog of an exhibition
at Galeria Arte Aplicada. 1980. And catalog of an
exhibition at Galeria Bonino, RJ. 1985.
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Pietro Maria Bardi, em catálogo de exposição na
Galeria Arte Aplicada. 1980. E catálogo de exposição
na Galeria Bonino, RJ. 1985.
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S/ título • 1986 • o.S.t. • 92 x 73 cm

S/t. 2010 • o.S.t. • 100 x 100 cm
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S/ título • 1985 • o.S.t. • 92 x 73 cm
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S/ título • 1985 • o.S.t. • 92 x 73 cm
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S/ título • 1986 • o.S.t. • 72 x 93 cm
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S/ título • 1986 • o.S.t. • 72 x 93 cm
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Artist Ermelindo Nardin has extensive critical fortune. We chose Pietro Maria Bardi
for his importance to the development of Brazilian art and for founding and developing
the São Paulo Art Museum, as a representative of this critical incidence of relevant
ideas and cultural personalities. We are reproducing a text of the master. For those
interested in knowing these varied reflections, we offer a concise relation.
Pedro Manuel. Centro Cultural Carlos de S. Nazareth. SP. 1968.
Walter Zanini. Catalog of exhibition at Museu de Arte Contemporânea. 1968.
Evandro Carlos Jardim. Catalog Galeria ECA. SP. 1970.
Walmir Ayala. Catalog Eucatexpo. Rio de Janeiro. 1976.
Eduardo Subirats. Catalog Pinacoteca do Estado de São Paulo. 1994.
José Roberto Teixeira Leite. Catalog Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 1987.
Mário Schenberg. Catalog Galeria Arte Global. SP. 1977.
Flávio de Aquino. Catalog Galeria Arte Global. 1977.
Geraldo Edson de Andrade. Catalog Galeria Bonino. R. Janeiro. 1986.
Fanny Abramovich. Catalog Museu de Arte Brasileira. Fundação Armando Alvares
Penteado. 1988.
Radha Abramo. Catalog of exhibition at Pinacoteca do Estado de São Paulo. 1994.
João Spinelli. Catalog Casa das Artes Plásticas and Lúcia Ferreira Carvalho Escritório
de Arte. 1998.
Leon Kossovitch. Album “Lugares”, by Ermelindo Nardin. 1999.

Pedro Manuel. Centro Cultural Carlos de S. Nazareth. SP. 1968.
Walter Zanini. Catálogo exposição Museu de Arte Contemporânea. 1968.
Evandro Carlos Jardim. Catálogo Galeria ECA. SP. 1970.
Walmir Ayala. Catálogo Eucatexpo. Rio de Janeiro. 1976.
Eduardo Subirats. Catálogo Pinacoteca do Estado de São Paulo. 1994.
José Roberto Teixeira Leite. Catálogo Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 1987,
Mário Schenberg. Catálogo Galeria Arte Global. SP. 1977.
Flávio de Aquino. Catálogo Galeria Arte Global. 1977.
Geraldo Edson de Andrade. Catálogo Galeria Bonino. R. Janeiro. 1986.
Fanny Abramovich. Catálogo Museu de Arte Brasileira. Fundação Armando Alvares
Penteado. 1988.
Radha Abramo. Catálogo exposição Pinacoteca do Estado de São Paulo. 1994.
João Spinelli. Catálogo Casa das Artes Plásticas e Lúcia Ferreira Carvalho Escritório
de Arte. 1998.
Leon Kossovitch. Álbum “Lugares”, de Ermelindo Nardin. 1999.

Mayra Laudanna. Book “Ermelindo Nardin”. Edusp Editora da Universidade São
Paulo. 2008.

Mayra Laudanna. Livro “Ermelindo Nardin”. Edusp Editora da Universidade São
Paulo. 2008.

Leon Kossovitch. Book “Ermelindo Nardin”. Edusp Editora da Universidade São
Paulo. 2008.

Leon Kossovitch. Livro “Ermelindo Nardin”. Edusp Editora da Universidade São
Paulo. 2008.

Mayra Laudanna.
Catalog of exhibition at Biblioteca Mário de Andrade. 2015.
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O artista Ermelindo Nardin tem extensa fortuna crítica. Escolhemos Pietro Maria
Bardi, por sua importância no desenvolvimento da arte brasileira e por fundar e
desenvolver o Museu de Arte de São Paulo, como representante desta incidência crítica
de ideias relevantes e de personalidades culturais. Estamos reproduzindo um texto do
mestre. Para os interessados em conhecer estas variadas reflexões, oferecemos uma
concisa relação.

Mayra Laudanna.
Catálogo exposição Biblioteca Mário de Andrade. 2015.
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S/ título • 2015 • o.S.t. • 60 x 70 cm

S/ título • 2014 • o.S.t. • 60 x 70 cm

S/ título • Dec. 90 • o.S.t. • 80 x 100 cm
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S/ título • 2010 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 2010 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1979 • o.S.t. • 52 x 58 cm
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S/ título • 1983 • o.S.t. • 80 x 80 cm

PAg 42/43:
S/ título • Dec. 80 • o.S.t. • 35 x 50 cm

S/ título • 2013 • o.S.t. • 100 x 100 cm
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S/ título • 2007 • o.S.t. • 100 x 100 cm
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E era também um relato de vida, já que Ermelindo Nardin outra coisa não fez na sua existência senão acrescentar
sombras, iluminações e sentimento ao seu entendimento
do humano. A imaginação, os imaginários seres, éramos
nós. E era ele. A sombra se fazia carne e símbolo da densidade. Agora, neste contínuo rio da vida, da fragmentação
à integridade absoluta. A matéria se tornou vibrações. Dos
múltiplos e infindáveis Eus ao self.
S/ título • 2006 • o.S.t. • 1,20 x 1,50 cm

It was also a life story, as Ermelindo Nardin did nothing
else in his existence but add shadows, illuminations and
feeling to his understanding of human. Imagination, the
imaginary beings, they were us. And it was him. Shadow
became flesh and the symbol of density. Now, in this
continuous river of life, of fragmentation and the absolute
integrity. Matter became vibrations. Of multiple and endless
Is to the self.

S/ título • 2014 • o.S.t. • 100 x 130 cm
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S/ título • 2008 • o.S.t. • 1,30 x 1,62 cm
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S/ título • 2002 • o.S.t. • 1,30 x 1,62 cm
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S/ título • 1993 • o.S.t. • 50 x 60 cm
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S/ título • 1993 • o.S.t. • 70 x 90 cm
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S/ título • 1985 • o.S.t. • 95 x 73 cm
52

S/ título • 1981 • o.S.t. • 90 x 70 cm
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No início eu pensei que Ermelindo Nardin fizesse retratos imaginários, pois ele não partia de modelos, mas
sonhava as figuras, os rostos, as cenas, as relações entre
as pessoas e o mundo. Depois, a veracidade destes registros oníricos do ser humano e certa constância e semelhança nos desenhos, nos olhos oblíquos, no movimento
que se adivinhava prestes a ocorrer e, principalmente,
na determinação das figuras, a certeza na iminência do
gesto, uma espécie de confronto com o destino, ou, talvez melhor, de cotejo com o destino, me convenceram
de que se tratava de um autorretrato composto por miríades de fragmentos e dilaceramentos e que, ao final,
desenhariam o seu autor, Ermelindo Nardin.
S/ título • Dec 90 • o.S.t. • 130 x 100 cm

At first I thought Ermelindo Nardin painted imaginary
portraits, as he did not start from models, but dreamed
about the figures, the faces, the scenes, the relations
between people and the world. Then, the veracity of
these oneiric records of the human being and some
constance and similarity in the drawings, in the oblique
eyes, in the movement that we guessed was about to
happen and, especially, in the determination of the
figures, the certainty in the imminence of the gesture,
a type of confrontation with destiny, or, even better,
of comparison with destiny, convinced me that it was
a self-portrait composed of myriads of fragments and
dilacerations and which, in the end, drew their author,
Ermelindo Nardin.

S/ título • 1994 • o.S.t. • 80 x 100 cm
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S/ título • 1990 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1999 • o.S.t. • 80 x 100 cm

S/ título • 1998 • o.S.t. • 100 x 65 cm
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pag 58/59 S/ título • 1990 • o.S.t. •
60 x 1,20 cm

S/ título • 1994 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1993 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1998 • o.S.t. • 150 x 150 cm
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S/ título • 1987 • o.S.t. • 95 x 110 cm

S/ título • 1990 • o.S.t. • 70 x 90 cm
62

S/ título • 1988 • o.S.t. • 100 x 100 cm
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A memória artística de Ermelindo Nardin é absoluta
e é, paradoxalmente, rarefeita. Nos quarenta anos em
que acompanho o artista eu o vejo perplexo diante da
tela ou do papel em branco. Como se fosse a sua primeira vez. Existe uma dúvida que precede o trabalho e é
igualmente uma dúvida posterior à sua realização, pois
ele se permite observá-lo por muito tempo. Deste ponto
de vista, a sua é uma memória disfuncional, pois não lhe
vale como metro de aferição e nem como identificação
do seu momento. Ele duvida antes de começar e depois
de terminar, mas no ato de fazer, durante o mergulho,
ele é dotado da certeza do gesto.
And the artistic memory of Ermelindo Nardin is
absolute and it is, paradoxically, rarefied. In the forty
years I have been following up the artist I see him perplex
before the canvas or the white paper. As if it was his
first time. There is a doubt that precedes the work, and
equally a doubt after it is executed, as he allows himself
to observe it for a long time. From this point of view, his
is a dysfunctional memory, as it does not serve him as a
measuring device, nor as identification of his moment.
He doubts before he begins and after he finishes it but,
in the act of doing, during the dive, is he endowed with
the certainty of the gesture.

S/ título • 1987 • o.S.t. • 110 x 95 cm

64

65

S/ título • 1979 • o.S.t. • 60 x 70 cm

S/ título • 1994 • o.S.t. • 100 x 100 cm
66

67

68

69

pag. 68/69: S/ título • 1979 • o.S.t. •
60 x 70 cm

S/ título • 1993 • o.S.t. • 114 x 146 cm

S/ título • 1979 • o.S.t. • 80 x 80 cm
70

71

S/ título • 1996 • o.S.t. • 114 x 146 cm

72

S/ título • 1993 • o.S.t. • 114 x 146 cm

73

S/ título • 2000 • o.S.t. • 114 x 146 cm

74

S/ título • 1996 • o.S.t. • 114 x 146 cm

75

S/ título • 1994 • o.S.t. • 114 x 146 cm

76

S/ título • 1993/94 • o.S.t. • 114 x 146 cm

77

A abstração não é a ausência do objeto ou da figura, mas uma diluição ou espraiamento da figura.
Como se, em Ermelindo Nardin, ela estivesse em toda
parte e se constituísse no cerne do magma ardente, na
matéria com a qual se faz o universo, como se fosse a
matéria escura, o buraco negro, o mundo visível, desde
que tão amplo, tão intenso, tão abrangente, que nós
não percebemos o seu contorno. Ou seja, o seu desenho. A figura desaparece pela proximidade, não pela
ausência.

Abstraction is not the absence of the object or
figure, but rather a dilution or expansion of the figure.
It is as if, in Ermelindo Nardin, it was everywhere and
took form in the core of the burning magma, in the
matter with which the universe is made, as if it was the
dark matter, the black hole, the visible world, provided
that so wide, so intense, so comprehensive, that we do
not notice its contour. That is, its drawing. The figure
disappears by proximity, not absence.

S/ título • 1991 • o.S.t. • 100 x 1,70 cm
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79

S/ título • 1994 • o.S.t. • 1,30 x 1,62 cm

S/ título • 1994 • o.S.t. • 1,30 x 1,62 cm

80

81

S/ título • 1991 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 2000 • o.S.t. • 100 x 100 cm

82

83

84

85

PAg 84/85:
S/ título • 1990 • o.S.t. • 100 x 130 cm

S/ título • 2001 • o.S.t. • 100 x 130 cm

S/ título • 1979 • o.S.t. • 40 x 50 cm
86

87

S/ título • 2000 • o.S.t. • 100 x 130 cm

S/ título • 2000 • o.S.t. • 100 x 130 cm

S/ título • 1999 • o.S.t. • 100 x 110 cm
88

89

Não é exatamente isto o que foi feito pelo trio que
nos encaminhou diretamente para o novo pensamento? Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin?
Os três no seu momento maior estavam longe de Paris.
Existem várias palavras para descrever o atravessar o deserto para esta nova fase, mas, infelizmente elas rimam:
restituição, ressurreição, restauração, regeneração, iniciação. Possivelmente “renascimento”, no nosso lugar,
por não enfrentar defesas, seja melhor que estas cinco
irmãs anteriores fatidicamente terminadas em “ão”.

S/ título • 1998 • o.S.t. • 45 x 110 cm

Isn’t this exactly what was made by the trio that led
us directly to the new thinking? Paul Cézanne, Vincent
van Gogh and Paul Gauguin? The three of them, at their
peak, were away from Paris. There are several words to
describe the crossing of the desert to this new phase,
but unfortunately they rhyme: restitution, resurrection,
restoration, regeneration, initiation. Possibly “rebirth”,
in our place, for not facing these defenses, is better than
these five sisters above fatefully ending in “tion”.

S/ título • 1998 • o.S.t. • 95 x 110 cm
90

91

92

93

pag 92/93: S/ título • 1990 •
o.S.t. • 68 x 95 cm

S/ título • 2000 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1994 • o.S.t. • 100 x 100 cm

94

95

S/ título • 2012 • o.S.t. • 95 x 110 cm

96

S/ título • 2013 • o.S.t. • 110 x 095 cm

97

S/ título • 1993 • o.S.t. • 100 x 100 cm
98

S/ título • 1987 • o.S.t. • 110 x 95 cm
99

100

101

PAg 100/101:
S/ título • 1997 • o.S.t. • 95 x 110 cm

S/ título • 1993 • o.S.t. • 134 x 124 cm

S/ título • 1993 • o.S.t. • 130 x 130 cm

S/ título • Dec. 90 • o.S.t. • 100 x 100 cm

102

103

Uma imagem refletida no espelho. Uma imagem no
espelho, não refletida, mas integrada. O espelho e a
imagem são um único corpo. A sombra que se faz corpo. A sombra é uma assombração, vislumbre, aparição.

An image reflected in the mirror. An image in the
mirror, not reflected, but integrated. Mirror and image
are one single body. The shadow that becomes body.
The shadow is a ghost, a glimpse, an apparition.

S/ título • 1989 • o.S.t. • 114 x 146 cm

S/ título • 2006 • o.S.t. • 120 x 150 cm

104

S/ título • 1989 • o.S.t. • 114 x 146 cm
105

106

107

PAg 106/107:
S/ título • 1989 • gravura em metal (Detalhe) • 68 x 95 cm

S/ título • 2014 • pintura S/ papel • 50 x 70 cm

108

S/ título • 2011 • pintura S/ papel • 56 x 76 cm

109

S/ título • 2010 • pintura S/ papel • 51 x 73

110

S/ título • 2010 • pintura S/ papel • 51 x 73 cm

111

S/ título • 2010 • pintura S/ papel • 51 x 73 cm

112

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 50 x 70 cm

113

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

S/ título • 1985 • o.S.t. • 92 x 73 cm
114

S/ título • 2011 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm
115

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

S/ título • 2011 • nanKin S/ papel •56 x 76 cm

116

S/ título • 2003 • o.S.t • 130 x 100 cm

117

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

118

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

119

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

120

S/ título • 2013 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

121

S/ título • 2011 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

S/ título • 2010 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 2013 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 2010 • nanKin S/ papel • 35 x 50 cm

122

123

Em Ermelindo Nardin não houve uma ruptura ou
a negação do passado, mas o encantamento da forma até a decantação e o essencial.

In Ermelindo Nardin there was no rupture or the
denial of the past, but the enchantment of the form
until the decantation and the essential.

S/ título • 1990 • nanKin em refil • 60 x 79 cm

S/ título • 1998 • gravura S/ papel • 78,5 x 35,5 cm
124

125

S/ título • 1990 • gravura S/ papel • 78,5 x 35,5 cm

126

S/ título • 1990 • gravura S/ papel • 60 x 79

127

S/ título • 1990 • grav. em metal • 47 x 79 cm

S/ título • 1984 • o.S.t. • 130 x 95 cm
128

129

S/t. •Déc. 90 • grav. em metal • 60 x 79 cm

130

S/t. 1986 • litografia • 50 x 70 cm

131

S/ título • Dec 90 • o.S.t. • 130 x 100 cm

S/ título • 1984 • o.S.t. • 70 x 60 cm

S/título • Déc. 90 • grav. em metal • 39 x 57 cm

132

133

134

135

PAg 134/135
S/ título • 2010 • pintura S/ papel • 35 x 50 cm

S/ título • 1981 • 60 x 60 cm

S/ título • 1985 • o.S.t. • 120 x 95 cm
136

137

S/ título • 1983 • 100 x 100 cm

138

S/ título • 2000 • o.S.t. • 100 x 100 cm

139

S/ título • 1982 • o.S.t. • 110 x 95 cm

S/ título • 1985 • o.S.t. • 110 x 95 cm

S/ título • 1978 • o.S.t. • 100 x 100 cm
140

141

142

143

PAg 142/143:
S/ título • 1989 • pintura S/ papel • 70 x 100 cm

S/ título • 1982 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1981 • o.S.t. • 100 x 100 cm

S/ título • 1976 • Duco S/placa • 100 x 100 cm

144

145

S/ título • 1982 • o.S.t. • 110 x 95 cm

S/ título • 1982 • o.S.t. • 110 x 95 cm
146

147

S/ título • 1981 • o.S.t. • 110 x 95 cm
148

S/ título • 1981 • o.S.t. • 110 x 95 cm
149

S/ título • 1983 • o.S.t. • 110x 95 cm

150

S/ título • 1982 • o.S.t. • 110 x 95 cm

ermelinDo narDin
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OFICINAS ERMELINDO NARDIN
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153

márcia formigoni

JACOB KLINTOWITZ
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 173 livros sobre teoria de arte, arte brasileira, ficção
e livros de artista E participou com textos críticos em
dezenas de livros antológicos.

S/ título • 1982 • o.S.t. • 95 x 110 cm
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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.
He is the author of 173 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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ERMELINDO NARDIN: PERFIL
Nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 19 de Fevereiro de 1940.
Fez seus estudos na Escola de Belas Artes de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo
“Assis Chateaubriand” e no Museu de Arte Contemporânea da USP.
Doutor pela ECA- Escola de Comunicações e Artes. USP- 2002.
Exposições antológicas e temáticas.
1969 – Bienal de Artes Plásticas, Salvador/Bahia,
1970 – VI Salão de Arte Contemporânea de Campinas/São Paulo,
1971 – IV Jovem Arte Contemporânea – Museu de Arte Contemporânea USP, São Paulo/
São Paulo,
1972 – Salão Paulista de Arte Contemporânea, São Paulo/São Paulo,
– VII Salão de Arte Contemporânea, Campinas/São Paulo,
1973 – II Bienal de Artes Plásticas, Santos/São Paulo
1974 – IX Salão de Arte Contemporânea, Campinas/São Paulo,
– I Levantamento do Desenho Brasileiro, Campinas/São Paulo,
– O Desenho Brasileiro 74 – Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro,
– Bienal Nacional, São Paulo/São Paulo,
1975 – XII Bienal Internacional, São Paulo/São Paulo,
1976 – Bienal Nacional, São Paulo/São Paulo,
– Panorama da Arte Atual Brasileira – Museu de Arte Moderna, São Paulo/São Paulo,
– Salão Paulista de Arte Contemporânea, São Paulo/São Paulo,
– III Concurso Nacional de Artes Plásticas de Goiânia/Goiás,
– Exposição Coletiva – Artistas Brasileiros em Tókio no Museu Central de Arte, Tókio –
Kyoto/Japão,
1978 – Mostra Anual de Gravura Cidade de Curitiba/Paraná,
– I Salão Nacional de Artes Plásticas, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro,
1979 – IV Bienal Del Grabado Latino-Americano de SanJuan/Puerto Rico,
– II Salão Nacional de Artes Plásticas, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro,
– 2ªMostra de Desenho, Curitiba/Paraná,
– 20 Pintores Brasileños/Chile – artista convidado,
– Panorama de Arte Atual Brasileira, Museu de Arte Moderna, São Paulo/São Paulo,
– III Salão de Artes Plásticas, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro,
– V Bienal Del Grabado Latino-Americano de San Juan/Puerto Rico,
– Coletiva de Artistas Brasileiros e Japoneses Museu de Belas Artes, Tokyo/Japão,
– 10 Artistas Brasileiros – Museu de Arte Moderna de Bogotá/Colômbia – artista
convidado,1982 –
1982 – Exposição itinerante organizada pelo Museu de Arte de São Paulo no Japão, nos
Museus:
“Mie Prefectural Art Museum” (Mie ken),
“Gunma Prefectural Museum of Modern Art” (Gunma Ken)
“Ymaguchi Prefectural Art Museum” (Ymaguchi Ken),
“Fukwoka Art Museum” (Fukwoka Ken),
“Kumamoto Prefectural Museum” (Kumamoto ken),
“Asahi Seimei Gallery” (Tókio),
– V Salão Nacional de Artes Plásticas, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro,
1983 – VI Bienal Del Grabado Latino-Americano de San Juan/Puerto Rico,
1984 – IV Salão Nacional de Artes Plásticas de Ribeirão Preto/São Paulo,
– IV Bienal Ibero - Americana de Arte/México – artista convidado,
– Prêmio Internacional de Desenho Joan Miró, Barcelona/Espanha,
1985 – XIV Prêmio Internacional de Desenho Joan Miró, Barcelona/Espanha,
– Exposição de Artistas Brasileiros na Casa da Cultura do Equador, Quito/Equador – artista
convidado,
1986 – Hanga Annual 86/Japão,
– Internacional Bienal Print Exhibit/China,
– I Bienal Internacional de Gravura, Campinas/São Paulo – artista convidado,
1987 – Immagini Brasiliane, Milão/Itália,
– América Latina Lodivecchio – “Storia, Miti, Leggende, Magia”, Milão/Itália,
1988 – I Expo Brasil – China, Pequim/China - artista convidado,
– VIII Bienal Del Grabado Latino-Americano de San Juan/Puerto Rico,
1989 – “Os Ritmos e as Formas” – Exposição de Arte Brasileira Contemporânea no Museu
Charlottemborg, Copenhague/Dinamarca – artista convidado,
– “Viagem ao papel nas Bienais Brasileiras” Exposição de Artistas Brasileiros Premiados em
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Bienais de São Paulo – Museu de Arte Moderna, São Paulo/São Paulo,
– 20ª Bienal Internacional de São Paulo – Sala Otávio Pereira, São Paulo/São Paulo,
1990 – Fundação Mokiti Okada – Exposição de Gravadores Brasileiros, São Paulo/São Paulo
– artista convidado,
– Panorama da Arte Atual Brasileira 90 – Museu de Arte Moderna, São Paulo/São Paulo,
– Exposição Internacional de Arte Gravada – Homenagem a Frederico Garcia Lorca/
Espanha,
1991- “Figuras” – Desenho do Acervo, Museu de Arte de São Paulo/São Paulo,
– IX Bienal de San Juan – Grabado Latino - Americano San Juan/Puerto Rico,
– “Registros e Impressões”, Casa das Rosas, São Paulo/São Paulo,
– “Geração 60 Revisitada” – MAC – Museu de Arte Contemporânea USP, São Paulo/São
Paulo,
– “Cidadania 200 Anos” – SESC Fabrica da Pompéia, São Paulo/São Paulo,
1992 – 3º Encontro do papel Artesanal da América Latina “América 92” Museu de Arte
Brasileira, São Paulo/São Paulo,
– “Arte Brasileira na Coleção do Museu de Arte Contemporânea USP”, São Paulo/São
Paulo,
– “Cidadania – Declaração dos Direitos do Homem “Exposição Itinerante por várias cidades
do Brasil”,
1993 – “Candelária Urgente” – Exposição organizada pela A.P.A.P. na Faculdade Santa
Marcelina, São Paulo/São Paulo – artista convidado.
– “Cidadania – Declaração dos Direitos do Homem” Museu da Cidadania, Palácio do
Governo do Estado de São Paulo/São Paulo,
– “Utopia Revisitada” – Exposição na Faculdade de Filosofia da USP, São Paulo/São Paulo,
– The First International Print Biennial, Maastrich1993, The Netherlands/Holanda,
1994 – III Triennale Mondiale D’Estampes – Chamalières/França,
– “Obras do Acervo” – Galeria UNICAMP, Campinas/São Paulo,
1995 – II Grafic Art Biennale, Uzice 95 Internacional exhibition/Yogoslavia,
– Tama Art University Museum Tokyo – Internacional Trienal 9, Tókio/Japão,
1996 – Brasil México 96, Museu Nacional dela Acuarela/México,
1997 – III Grafic Art Biennale, Uzice 95 Internacional Exhibition/Yogoslavia,
– Vigadó Galeria, Budapest/Hungria,
1999 – Papel Arte III – Clube Latino Americano de Papeleiros, Memorial da América Latina,
São Paulo/São Paulo,
– Papel Natureza – Funarte, São Paulo/São Paulo,
– Rio Gravura – São Paulo Gravura Hoje, Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro/Rio de
Janeiro,
2000 – Investigações: A gravura Brasileira, Itaú Cultural, São Paulo/São Paulo,
– General Konsulat Von Brasilien in Frankfurt, Am/Main,
– Artistas Contemporâneos em Uberlândia/Minas Gerais,
– 80 Gravuras em Metal – Acervo Banespa, Espaço Cultural Banespa, São Paulo/São Paulo,
– Brasil Agua Acqua, Venezia Scuela Internazionale de Grafia, Venezia/Itália,
2001 – Galeria Arte Infinita, Artistas Brasileiros (inauguração da Galeria) São Paulo/São
Paulo,
2004 – Passaporte, Destino Brasil – Galeria de Arte Hebraica, São Paulo/São Paulo,
– Fundação Cultural Cassiano Ricardo, mostra do Acervo, São José dos Campos/São Paulo,
– “Uma viagem de 450 anos”, Exposição de Artistas Brasileiros no SESC, São Paulo/São
Paulo,
2005 – “Caderno de Notas”, Vlado 30 anos, Pinacoteca do Estado de São Paulo/São Paulo,
– International Mini Print, Tokyo/Japão,
2006 – “Alma de Artista”, Exposição coletiva de Artistas Brasileiros, SESC Pompéia, São
Paulo/São Paulo,
2008 – “Artes na EDUSP”, Exposição no Instituto de Estudos Brasileiros e lançamento do
Livro NARDIN – Coleção Artistas da USP – São Paulo/São Paulo,
2010 – “Entre Atos 64/68” Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo/São Paulo,
2013 – “A Mágica da Mobilidade”, Exposição itinerante Brasil-Portugal, Sala Camões,
Consulado Geral de Portugal, São Paulo/São Paulo,
– “Resistir é Preciso”, Exposição organizada pelo Instituto Wladimir Herzog, Centro
Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
Nardin. Obra Gráfica. A aventura e o aprofundamento do olhar.
João Spinelli. Sec. Municipal de Ação Cultural. Piracicaba.

Ermelindo Nardin.
Mayra Laudanna e Leon Kossovitch. EDUSP
Exposições Individuais
1968 – Museu de Arte Contemporânea de Campinas/São Paulo,
– Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth” SESC, São Paulo/São Paulo,
1974 – Associação dos Médicos de Santos/São Paulo,
1975 – Museu de Arte de São Paulo “Assis Chateaubriand” São Paulo/São Paulo,
1976 – Galeria Eucatex, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro,
1977 – Galeria de Arte Global, São Paulo/São Paulo,
– Universidade Federal do Espirito Santo, Vitória/Espirito Santo,
1980 - Galeria de Arte Aplicada, São Paulo/São Paulo,
1983 - Museu de Arte de São Paulo “Assis Chateaubriand” São Paulo/São Paulo,
1984 – Itaú Galeria de Arte, Ribeirão Preto/São Paulo,
1985 – Galeria Bonino, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro.
1986 – Galeria Cia das Artes, São Paulo/São Paulo,
1987 – Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/ Rio Grande do Sul,
1988 - Museu de Arte Contemporânea “José Pancetti”, Campinas/São Paulo,
- Museu de Arte Brasileira FAAP, São Paulo/São Paulo,
– Graffiti Galeria de Arte, Bauru/São Paulo,
1990 – Engenho Central, Piracicaba/São Paulo,
1993 – Museu Banespa, São Paulo/São Paulo,
1994 – Pinacoteca do Estado, São Paulo/São Paulo,
– Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo/São Paulo,
1995 – Galeria SESC, São Paulo/São Paulo,
1998 - Galeria Elizabeth Nasser, Uberlândia/ Minas Gerais,
- Galeria da Fundação Cultural de Uberlândia/ Minas Gerais,
– Casa das Artes Plásticas “Miguel Dutra” Piracicaba/São Paulo,
1999 – Monica Filgueiras Galeria de Arte,
2000 – “Figuras e Paisagens” Galeria Hebraica, São Paulo/São Paulo,
– Exposição Gravuras de 1960 a 2000, Instituto de Estudos Brasileiro – IEB – USP, São
Paulo/São Paulo,
2002 – “Da Figuração à Natureza Visionada”, Memorial da América Latina, Galeria Marta
Traba, São Paulo/São Paulo,
2006 – Graphias A casa da gravura, “Desenhos Recentes”, São Paulo/São Paulo,
2012 – Graphias A casa da gravura,” Papéis”, São Paulo/São Paulo,
2013 – Centro Cultural “Martha Watts”, exposição paralela ao 45º Salão de Arte
Contemporânea de Piracicaba/São Paulo,
2015 – “Da Figuração à Gestualidade”, Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo/São Paulo,
Premiações:
Prêmio Aquisição na Jovem Arte Contemporânea no MAC – USP, São Paulo/São Paulo,
Prêmio Estímulo no I Salão do Artista Jovem no MAC – Campinas/São Paulo,
Prêmio Aquisição no II Salão de Arte Contemporânea de Santo André/São Paulo,
Prêmio Aquisição no I Salão de Artes Plásticas de Ribeirão Preto/São Paulo,
Obras Adquiridas na XIII Bienal de São Paulo pelo Ministério das Relações Exteriores –
Itamarati Brasília/DF
Prêmio Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, no II Salão de
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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:
A ALTERNATIVA, APABEX, APAE, APOIE, ASSOCIAÇÃO MONTE AZUL, CAMINHANDO, CASA DE CULTURA DE STO AMARO,
CEU CASABLANCA, CEU CIDADE DUTRA, CIAM, EMEF BERNARDO O`HIGGINS, EMEF FREI DAMIÃO, ESPAÇO K / LAÇOS
DE AMIZADE, FÁBRICA DE CULTURA V. N. CACHOEIRINHA, INSTITUTO DE VOLUNTÁRIAS HOSPITAL INFANTIL DARCY
VARGAS, INSTITUTO GABI, LARES, NOSSO LAR, OAT.
As obras produzidas nas oficinas de arte com a participação especial do artista plástico
Ermelindo Nardin 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.
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NOSSOS PRÊMIOS
ORDEM DO MÉRITO CULTURAL

PRÊMIO CULTURA E SAÚDE

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

PRÊMIO ARETÉ

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

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 região no 2º
Prêmio Brasil de Esporte
e Lazer de Inclusão Social do
Ministério do Esporte.

PRÊMIO TUXÁUA
Cultura Viva 20 10 Mobilização e articulação
com atuação em rede junto a Pontos de Cultura
de todo Brasil.

VOTO DE JÚBILO

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

PRÊMIO ABCA 2015

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

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 inclusão social deste segmento da população.

PRÊMIO LIF 2013

O Prêmio LIF foi concebido em 2002
pela Câmara de Comércio França-Brasil
com o objetivo de estimular, por meio do
destaque e visibilidade dados aos projetos
inscritos, sobretudo aos vencedores, a
criação e/ou multiplicação de iniciativas que
promovessemuma transformação 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 (União, Estados e
Municípios), entidades (ONGs, OSCIPS)
ou personalidades que tenham realizado
ações em prol da inclusão de pessoas
com deficiência ou sejam, elas próprias,
exemplos de vida e superação.

SALVA DE PRATA

No ano de 2014, a Câmara Municipal de São
Paulo outorgou Salva de Prata ao Instituto
Olga kos, pela realização de relevantes
serviços à sociedade paulistana através
da inclusão 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
melhoriada qualidade
de vida destes cidadãos.

PRÊMIO SELO DE QUALIDADE

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

PONTO DE CULTURA INSTITUTO OLGA
KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

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

OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

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

acompanhado do Diploma de Gratidão da
Cidade de São Paulo) é concedido a
personalidades e a instituições que, por meio
de suas trajetórias, conquistaram a admiração
e o respeito do povo paulistano.

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

MEDALHA ANCHIETA

PONTÃO DE CULTURA INSTITUTO

A Medalha Anchieta é a maior honraria da
cidade de São Paulo. O prêmio (sempre

Visite nosso site e saiba mais: www.institutoolgakos.org.br
AUDIODESCRIÇÃO
ERMELINDO NARDIN – SOMBRAS, ILUMINAÇÕES E SENTIMENTO
JACOB KLINTOWITZ
Este é um arquivo PDF acessível, com audiodescrição de imagens 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 inseridas em cada imagem, embutidas em código, permitindo sua identificação pelos softwares
leitores de tela usados por este público.
Inserimos as descrições das imagens aqui 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: Mimi Aragón.
Revisão: Lívia Motta.
Consultoria: Elizabet Dias de Sá.
Formatação PDF acessível: Wagner Caruso.
Consultoria em acessibilidade: Laercio Sant´Anna.
CAPA
DESCRIÇÃO: Sobre fundo dourado e fosco, no alto, em letras brancas, o título “Ermelindo Nardin. Sombras, iluminação e
sentimento – Shadows, illuminations and feeling”. No rodapé, o nome do autor: “Jacob Klintowitz”. No centro, a reprodução de
uma pintura colorida, em estilo abstrato, em que predominam tons de vermelho sangue, violeta, laranja e castanho em largas
pinceladas curtas e difusas, curvas ou quase retas, em um fundo com tonalidades de azul, mais aparente no alto da pintura. No
canto inferior direito, a incidência de uma luminosidade suave provoca um efeito de clareamento gradativo das cores em
diagonal até o topo.
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.
PÁGINA 2
DESCRIÇÃO: Centralizados abaixo do texto, os logotipos coloridos da Lei de Incentivo à Cultura; do patrocinador, Bradesco;
dos realizadores, De Arte Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural; e dos apoiadores, Ministério da Cultura e
Governo Federal do Brasil.

PÁGINA 4
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 90 centímetros por 110, de 2013, em estilo abstrato,
predominam tons de vermelho sangue, violeta, laranja e castanho em largas pinceladas curtas e difusas, curvas ou quase retas,
em um fundo com tonalidades de azul, mais aparente no alto da pintura. No canto inferior direito, a incidência de uma
luminosidade suave provoca um efeito de clareamento gradativo das cores em diagonal até o topo.
PÁGINAS 20 e 21
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 73 centímetros por 93, de 1980, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de laranja, rosa, amarelo, vermelho, cinza, branco e azul. Do centro para a direita, sobressai
uma forma alaranjada cujos contornos sugerem um torso humano em posição horizontal, curvado para o lado. Toda a tela
parece banhada em uma luz clara, que confere leveza às pinceladas irregulares, longas ou curtas, largas ou estreitas, algumas
quase retas e oblíquas, outras levemente curvas, em todas as direções.
PÁGINA 22
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 110, de 2012, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza, coloridas, na esquerda, por um pequeno e delicado traço horizontal em vermelho e,
na metade inferior, por algumas pinceladas em cor de ferrugem.
PÁGINA 23
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 56 centímetros por 76, de 2015, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza, coloridas, na metade superior, por tonalidades de azul e verde e, na metade inferior,
à direita, por suaves pinceladas em amarelo.
PÁGINA 24
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 56 centímetros por 75, de 2015, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza, coloridas, na metade superior, por tonalidades de azul e amarelo e, na metade
inferior, por suaves pinceladas em azul e rosa.
PÁGINA 25
DESCRIÇÃO: Na reprodução da têmpera sobre papel sem título, com 56 centímetros por 76, de 2011, em estilo abstrato, uma
nuvem negra e aguada turva praticamente todo o fundo branco. Ao centro, uma forma difusa em vermelho sangue desponta da
nuvem.
PÁGINA 26
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 56 centímetros por 75, de 2015, em estilo abstrato, pinceladas
em tons de cinza predominam sobre o fundo azul, que transparece, na metade superior, por uma abertura quase triangular e,
na metade inferior, por uma faixa estreita e irregular. Também na metade inferior, pinceladas amarelas e rosadas colorem
suavemente o cinza.
PÁGINA 27
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2011, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza, coloridas, na metade esquerda, por uma pequena forma irregular suavemente
pincelada em amarelo.

IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 37 centímetros por 48, de 1971, em estilo figurativo e fundo
escuro, são retratadas quatro figuras humanas, duas vistas do peito para cima e duas apenas a cabeça, todas de perfil,
voltadas para a esquerda, com o olhar dirigido para fora da tela. Duas estão à frente e duas atrás, todas têm pele alva; três,
nariz afilado e olhos fundos. Parecem ser do sexo masculino. A figura da frente, à esquerda, tem a cabeça e o rosto mais
volumoso que as demais. Tem cabelos brancos e usa um traje púrpura de gola branca e alta. Atrás dela, parte do rosto de
outra figura com um chapéu vermelho alto de duas pontas. As outras duas figuras têm cabeças pequenas, redondas e são
inteiramente calvas. A que está na frente, à direita, usa um traje cor de tijolo e tem barba branca e comprida.
PÁGINA 30
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 92 centímetros por 73, de 1986, em estilo abstrato, pinceladas
predominantemente em tons de rosa, amarelo, azul, violeta, preto e branco, sugerem os contornos de três figuras humanas
muito esguias, vistas dos joelhos para cima e de frente, parecendo abraçadas, com as cabeças lembrando o formato de taças.
PÁGINA 31
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2010, em estilo abstrato,
emergem do fundo em tons de violeta e azul pinceladas irregulares, em todas as direções, em amarelo, vermelho e preto.
PÁGINA 32
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 92 centímetros por 73, de 1985, em estilo figurativo,
retratada uma figura feminina, vista do peito para cima e de frente, que aparenta ter três cabeças além da sua. A mulher tem
pele rosada e cabelos escuros, iluminados por pinceladas em amarelo, branco e azul, olhos oblíquos e negros, lábios carnudos
avermelhados, quase sorridentes, queixo triangular e usa um traje rosado. As três cabeças estão de perfil, duas voltadas para
esquerda e uma para a direita. São calvas e também têm olhos oblíquos e negros. Da esquerda para a direita, uma
amarelada, outra é negra e a terceira é rosada. Um traço fino e alaranjado contorna a cabeça amarelada.
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PÁGINA 33
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 92 centímetros por 73, de 1985, em estilo figurativo, é
retratada uma figura masculina, vista da cintura para cima e de frente, que aparenta ter três cabeças além da sua: uma de
animal e duas humanas. O homem tem às costas a representação de um espelho com moldura vermelha. De pele cinzenta, é
calvo e sua expressão é sisuda. Está com um traje em tons de bege, rosa e amarelo, com uma gola volumosa, assemelhandose a um babado. As três cabeças são diferentes entre si: da esquerda para a direita, a primeira assemelha-se à de uma ave
branca com o bico longo; a segunda é cinza, com olhos negros, nariz reto e lábios avermelhados; e a terceira é cinza pontilhada
em amarelo, com o perfil quase reto.
PÁGINA 34
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 72 centímetros por 93, de 1986, em estilo figurativo, é
retratada uma mulher nua vista da cintura para cima, sentada em uma cadeira amarela, observando de viés seu próprio reflexo
em um espelho, à direita. Nele, a imagem, em contornos imprecisos, sem detalhes anatômicos, de sua cabeça em tons de cinza
e branco e de seu torso, representado por pinceladas em vermelho, lilás e amarelo. À esquerda, na altura da cabeça da mulher,
que tem a pele rosada, seios pequenos, cabelos curtos e alaranjados e olhos oblíquos, uma cabeça flutuante, com feições
semelhantes à da mulher, como se materializasse o reflexo fora do espelho.

PÁGINA 35
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 72 centímetros por 93, de 1986, em estilo figurativo, é
retratada uma mulher nua, com a pele rosada, os seios redondos e volumoso, deitada de lado. Sua cabeça está apoiada no
braço estendido à frente. O rosto com fisionomia séria, marcada por pincelada vermelha na testa e acinzentada no canto do
nariz e o corpo contornado por incontáveis pinceladas em tons de laranja, vermelho e azul. Acima dela, em fundo rosado, paira
uma cabeça de perfil e voltada para a direita, contornada com pinceladas amarelas e azuis.
PÁGINA 38
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 60 centímetros por 70, de 2015, em estilo abstrato,
predominam tons de cinza esverdeado e azul, realçados por breves pinceladas em tons de laranja, vermelho e amarelo.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 60 centímetros por 70, de 2014, em estilo abstrato,
predominam tons de cinza azulado, coloridos, na metade inferior da tela, por pinceladas em amarelo.
PÁGINA 39
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 80 centímetros por 100, da década de 90, em estilo abstrato,
um emaranhado frenético de rabiscos pretos, brancos e vermelhos emerge do fundo feito de pinceladas em tons de azul e cinza
realçados, na metade esquerda e na base, por algumas pinceladas em ocre. No meio, o contorno de uma figura humana
inclinada para frente.
PÁGINA 40
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2010, em estilo abstrato,
predominam tons de azul e cinza sobre fundo avermelhado.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 52 centímetros por 58, de 1979, em estilo entre o abstrato e o
figurativo, é sugerida a vista desde a terra de um curso d’água ao longe sob um céu encoberto, que ocupa toda a metade
superior da tela. Nele, nuvens cinzentas no horizonte prenunciam uma tempestade. Em primeiro plano, ocupando quase toda a
metade inferior, uma forma irregular em tons de preto, verde e cinza sugere uma rocha parcialmente coberta de limo ou um
arbusto em um solo cinzento e irregular, colorido por pinceladas alaranjadas, que, em direção à margem, assume uma
coloração esverdeada, como uma extensa área de vegetação rasteira.
PÁGINA 41
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2010, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza, azul e amarelo.
PÁGINAS 42 e 43
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 35 centímetros por 50, da década de 80, em estilo entre o
abstrato e o figurativo, a sugestão de uma paisagem campestre avistada do alto, sob um céu que ocupa quase toda a metade
superior da tela e aparenta estar em movimento, feito de pinceladas em tons de cinza, rosa, amarelo e azul. No campo, morros
em meio a um vale esverdeado, cujas cores sugerem uma divisão em roçados com formas e dimensões variadas. Na esquerda,
uma área azulada insinua a existência de uma grande porção de água, como um lago.

PÁGINA 44
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2013, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de azul, cinza, rosa e laranja.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2007, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de vermelho e laranja cintilantes, feito magma.
PÁGINA 45
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 80 centímetros por 80, de 1983, em estilo figurativo, são
retratadas três figuras humanas: duas à esquerda e a outra à direita. Em perspectiva (efeito que mostra os elementos mais
próximos em tamanho maior e os mais distantes em tamanho menor), estão de costas para uma espécie de parede bege que
exibe um quadro com uma paisagem campestre. Na direita, ocupando quase metade da tela, uma das figuras é vista do peito
para cima e está voltada para a direita. De pele avermelhada, cabelos curtos em tons de vermelho, preto, amarelo e branco,
aparenta estar de óculos e tem a boca triangular, em forma de bico. Usa um traje verde de mangas longas, contornado de azul.
À esquerda, as outras duas figuras estão unidas: da cabeça colorida e sem corpo de uma parece escapar a silhueta cinzenta e
decapitada da outra. A cabeça, voltada para a esquerda, tem cabelos ralos e multicoloridos, olhos oblíquos, nariz reto e a boca
contraída. A silhueta tem traços que sugerem uma esguia figura feminina, com seios miúdos, cintura delgada e pernas
alongadas. Entre a silhueta e a figura da direita, uma espécie de anel interrompido, que tem na ponta um pequeno triângulo
azul, lembrando o formato de uma cauda enrodilhada.
PÁGINA 47
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 120 centímetros por 150, de 2006, em estilo abstrato,
predominam tons de cinza, com algumas tênues pinceladas amareladas, sugerindo o aspecto frio de uma superfície de
mármore.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 130, de 2014, em estilo abstrato,
predominam tons de amarelo queimado que sugerem a doçura do mel.
PÁGINA 48
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 162, de 2008, em estilo abstrato,
predominam tons de cinza com alguns pontos que sugerem aspereza, remetendo à textura de cimento.
PÁGINA 49
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 162, de 2002, em estilo abstrato,
predominam os tons avermelhados, com alguns rabiscos escurecidos, lembrando bolor e pontos craquelados, como em uma
parede úmida desgastada pelo tempo. Na base, uma luminosidade esbranquiçada.
PÁGINA 50
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 50 centímetros por 60, de 1993, em estilo abstrato, rabiscos
em branco, preto e azul claro sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul.

PÁGINA 51
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 70 centímetros por 90, de 1993, em estilo abstrato e fundo
cinzento, predominam tonalidades de azul, vermelho e branco em pinceladas delicadas que formam ziguezagues, retângulos,
triângulos e trapézios justapostos.
PÁGINA 52
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 73, de 1985, em estilo figurativo, são
retratadas, em um fundo com três largas listras verticais em cinza, azul escuro e carmim, duas figuras femininas vistas da
cintura para cima. A primeira está à frente e à direita, e a segunda, mais atrás, à esquerda. A mulher à direita tem outras duas
cabeças, além da sua, e a da esquerda, uma cabeça apoiada sobre a testa. O rosto da mulher à direita é amarelado e seu
corpo, rosado; ela tem cabelos escuros na altura do pescoço, olhos oblíquos e sisudos voltados para fora da tela e usa um traje
branco. As duas cabeças estão de perfil, são amareladas e olham para pontos divergentes fora da tela. A mulher da esquerda
tem a pele rosada, cabelos escuros na altura das orelhas e seus olhos oblíquos parecem nos espreitar. Ela usa um traje escuro.
Sobre sua testa, a cabeça amarela e branca está de perfil, voltada para a direita.
PÁGINA 53
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 90 centímetros por 70, de 1981, em estilo figurativo, são
retratadas três figuras humanas da cintura para cima e de frente. Enfileiradas, aparentam estar coladas umas às outras, a do
meio espremida entre a da frente e a de trás. Têm as cabeças rosadas, calvas e justapostas, uma acima da outra, cada uma em
um formato diferente. A figura da frente, que tem a cabeça de tamanho médio, olha ligeiramente para baixo e para a esquerda
e usa uma espécie de fardão alaranjado com a gola abotoada. A figura do meio, que tem a menor cabeça, arredondada, olha
ligeiramente para cima e para a esquerda e usa um traje azul claro de gola alta e amarela, com uma pequena fenda lateral cujo
formato lembra um olho oblíquo, e o ombro esquerdo engalanado com espécies de insígnias em tons de vermelho, amarelo e
laranja. A figura de trás está de perfil, voltada para a esquerda e tem a maior cabeça, estendida para trás. Ela usa uma túnica
em tons de amarelo com uma faixa logo abaixo do ombro esquerdo. O fundo é composto por listras verticais de larguras
desiguais em tons de amarelo, azul, branco, castanho e cinza.
PÁGINA 55
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 100, da década de 90, em estilo entre o
abstrato e o figurativo, pinceladas em tons de vermelho, rosa, azul, amarelo, cinza e branco esboçam os traços de três figuras
humanas vistas dos joelhos para cima, de frente e lado a lado. A figura da esquerda e a da direita, que tem as mãos cruzadas
na altura dos joelhos, parecem trocar olhares. A do meio, posicionada um pouco atrás, parece sorrir para a da esquerda.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 80 centímetros por 100, de 1994, em estilo abstrato,
pinceladas e riscos em preto escurecem o fundo branco com matizes azuis e rosados.
PÁGINA 56
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 80 centímetros por 100, de 1999, em estilo abstrato,
pinceladas com formas imprecisas em tons de vermelho, amarelo e preto sobre fundo cinza azulado dão a impressão de tinta
escorrida em uma vidraça com vista para o exterior em um dia chuvoso.

PÁGINA 57
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1990, em estilo abstrato, rabiscos
em preto, amarelo, vermelho e branco sobrepõem-se ao fundo em tons de laranja, cinza e azul.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 65, de 1998, em estilo abstrato, uma
composição imprecisa, ao centro da tela, de delicadas pinceladas em tons de vermelho, amarelo e azul emerge do fundo em
cinza claro.
PÁGINAS 58 e 59
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 60 centímetros por 120, de 1990, em estilo abstrato, rabiscos
em tons de laranja, azul, amarelo, preto e branco sobrepõem-se ao fundo mesclado de branco, preto e laranja.
PÁGINA 60
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1994, em estilo abstrato,
pinceladas em tons de azul, branco, laranja, verde, amarelo, púrpura e preto parecem esboçar três figuras humanas com rostos
e corpos de formas imprecisas.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 150 centímetros por 150, de 1998, em estilo abstrato, uma
composição difusa de delicadas pinceladas em vermelho, preto, azul, amarelo e branco sobrepõe-se ao fundo em cinza claro
matizado de tons quentes.
PÁGINA 61
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1993, em estilo abstrato, uma
composição difusa de pinceladas frenéticas em tons de vermelho, azul, branco e amarelo emerge do fundo em cinza claro
matizado de laranja e amarelo.
PÁGINA 62
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 110, de 1987, em estilo figurativo, são
retratadas três figuras humanas de formas pouco definidas, em pinceladas predominantemente em tons de rosa, vermelho,
branco, azul e amarelo. Na metade direita está uma mulher nua, de frente e aparentemente agachada, com as mãos entre as
coxas. Em tons de rosa e amarelo, ela nos encara com expressão enigmática. Na metade esquerda, uma figura de perfil,
voltada para esquerda, com a cabeça quase toda recoberta de vermelho, tendo à mostra apenas o olho negro, o nariz, a boca,
o queixo e parte da bochecha em tom creme. Um espectro branco da figura está reproduzido um pouco mais à frente dela,
como um reflexo. A terceira figura, maior e de contornos difusos, tem a mão esquerda aparentemente pousada abaixo da figura
vermelha, em um ângulo semelhante ao da mão direita da primeira figura.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 70 centímetros por 90, de 1990, em estilo abstrato, rabiscos
brancos sobrepõem-se ao fundo em pinceladas predominantemente em tons de rosa, violeta, amarelo, vermelho, verde e azul.

PÁGINA 63
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1988, em estilo abstrato,
pinceladas predominantemente em tons de rosa, amarelo, vermelho, violeta, azul e branco sugerem os contornos de uma
mulher nua, retratada de frente, dos ombros aos joelhos, aparentemente deitada em um leito multicolorido, com as coxas
ligeiramente afastadas.
PÁGINA 65
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1987, em estilo figurativo,
pinceladas predominantemente em tons de rosa, amarelo, branco e azul esboçam uma figura feminina nua. Ela está sentada,
em meio a um espaço difuso e multicolorido, com o olhar voltado para um ponto à direita, fora da tela. Suas mãos estão
cruzadas sobre o colo, onde parece estar um livro aberto.
PÁGINA 66
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1994, em estilo abstrato, rabiscos
em preto e vermelho sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, laranja, branco, cinza e rosa.
PÁGINA 67
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 60 centímetros por 70, de 1979, em estilo figurativo, uma
figura feminina é retratada em tons rosados, do peito para cima, ao centro de um grupo de seres esbranquiçados e duas
figuras humanas rosadas, todos parecendo vigiá-la. Na composição, predominam os tons de rosa, branco, marrom, vermelho e
amarelo, com matizes de azul. A figura feminina está de frente, com a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda. Ela tem
cabelos castanhos, rosto oval, olhos negros e sombrios voltados para um ponto à direita, fora da tela, nariz reto, lábios
carnudos e usa um traje rosado. As outras figuras estão posicionadas em uma roda no sentido horário, a partir do canto
superior esquerdo: uma pequena cabeça humana redonda; um ser de bico pontiagudo que toca a testa da figura feminina; um
espectro de perfil, voltado para ela, com o olho esquerdo escuro, o nariz grande e a boca avermelhada ameaçadoramente
escancarada; uma figura lilás com aparência de um camundongo, que observa, abaixo de si, uma espécie de pássaro de bico
longo e delgado; um ser em forma de gato, de perfil, com a parte posterior da cabeça mesclada ao traje da figura feminina;
outro ser com aparência de ave, de bico médio. Por trás da figura feminina, a terceira figura humana tem os cabelos
misturados aos dela, e a observa com uma expressão enigmática.
PÁGINAS 68 e 69
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 60 centímetros por 70, de 1979, em estilo abstrato, rabiscos
em amarelo, branco, laranja e preto sobrepõem-se ao fundo de pinceladas multicoloridas.
PÁGINA 70
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1993, em estilo abstrato, rabiscos
em preto, vermelho e branco sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, rosa, branco, vermelho, cinza e
ocre.
PÁGINA 71
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 80 centímetros por 80, de 1979, em estilo figurativo, é
retratada uma figura feminina nua, de frente, dos ombros aos joelhos, em tons amarelados, com seios pequenos e coxas
arredondadas. Ela está enviesada na tela, aparentemente deitada em um leito em tons de lilás, com grade e madeira no canto
superior esquerdo. Ao fundo, na metade superior da tela, uma nuvem cinzenta e amarelada parece estar prestes a envolver a
figura.

PÁGINA 72
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1996, em estilo abstrato, rabiscos
em vermelho, amarelo, preto e branco sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, cinza, ocre e rosa.
PÁGINA 73
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1993, em estilo abstrato, rabiscos
em preto e vermelho sobrepõem-se ao fundo predominantemente em vermelho, azul, cinza e amarelo.
PÁGINA 74
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 2000, em estilo abstrato, rabiscos
em vermelho, amarelo e preto sobrepõem-se ao fundo azul celeste pontuado por formas esbranquiçadas.
PÁGINA 75
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1996, em estilo abstrato, rabiscos
em vermelho e preto sobrepõem-se ao fundo amarelado quase todo coberto por pinceladas em branco, cinza e preto.
PÁGINA 76
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1994, em estilo abstrato, rabiscos
pretos e brancos sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de cinza, branco, azul, vermelho e amarelo.
PÁGINA 77
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1993 e 94, em estilo abstrato,
rabiscos em preto, branco, vermelho e amarelo sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de cinza, branco, azul,
vermelho e amarelo.
PÁGINA 79
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 170, de 1991, em estilo abstrato, rabiscos
em roxo, azul, preto e laranja sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de rosa, laranja, azul, ocre, amarelo e
verde.
PÁGINA 80
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 162, de 1994, em estilo abstrato, rabiscos
pretos e vermelhos sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, vermelho, branco, amarelo e cinza.
PÁGINA 81
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 162, de 1994, em estilo abstrato, rabiscos
e pinceladas em tons de preto, azul, cinza, vermelho, branco e amarelo preenchem toda a tela.
PÁGINA 82
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1991, em estilo abstrato, rabiscos
e pinceladas em tons de cinza, azul, amarelo, preto, vermelho, ocre e laranja preenchem toda a tela.
PÁGINA 83
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2000, em estilo abstrato,
pinceladas finas em amarelo preenchem praticamente toda a tela e parecem escorrer sobre o fundo em cinza claro matizado de
rosa.

PÁGINAS 84 e 85
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 130, de 1990, em estilo abstrato, rabiscos
em preto, amarelo e vermelho sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de cinza, azul, amarelo, verde, vermelho e
marrom.
PÁGINA 86
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 130, de 2001, em estilo abstrato, rabiscos
em azul e preto sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, rosa e verde com tênues pinceladas alaranjadas
e amareladas.
PÁGINA 87
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 40 centímetros por 50, de 1979, em estilo figurativo e em
cores, é retratada, ao centro, uma figura feminina, do peito para cima, de colo nu, com uma grande ave branca nos braços. À
esquerda, uma figura humana de aspecto fantasmagórico, de perfil, com a cabeça branca e esfumaçada, o olho direito negro e
cabelos esvoaçantes. Ela espreita a mulher, que tem a pele alva, cabelos na altura das orelhas, castanho aloirados, grandes
olhos negros, nariz reto e longo e lábios pálidos. A ave está de perfil, voltada para a direita, e tem topete, o olho direito negro e
bico longo e pontiagudo. Está sobre uma composição de pinceladas em tons de vermelho, amarelo e ocre que se confunde com
o corpo do ser fantasmagórico. À direita, o fundo é em tons de cinza.
PÁGINA 88
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 130, de 2000, em estilo abstrato,
predominam tons de amarelo queimado com tênues matizes alaranjados que sugerem a doçura do mel.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 110, de 1999, em estilo abstrato,
predominam tons de cinza com tênues tonalidades escuras e amareladas, lembrando o aspecto frio de uma superfície de
mármore.
PÁGINA 89
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 130, de 2000, em estilo abstrato, rabiscos
amarelos sobrepõem-se ao fundo em cinza claro, de aspecto gélido. Na metade esquerda, o fundo encobre parcialmente uma
forma avermelhada e outra em tons de laranja, amarelo e azul que dá a impressão de dois olhos espiões por trás de uma
máscara.
PÁGINA 91
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 45 centímetros por 110, de 1998, em estilo abstrato, uma
composição em tons de vermelho, preto, amarelo e ocre preenche quase toda a metade inferior da tela, contrapondo-se ao
fundo em tons de cinza, azul e amarelo na metade superior. A composição assemelha-se às margens com vegetação e terra
avermelhada nas margens de um lado de águas acinzentadas.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 110, de 1998, em estilo abstrato, uma
forma indefinida de aspecto sombrio, em tonalidades de preto, vermelho e amarelo preenche quase toda a metade inferior da
tela, contrapondo-se ao fundo em tons de cinza, com alguns rabiscos pretos e borrões rosados na metade superior.

PÁGINAS 92 e 93
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 68 centímetros por 95, de 1990, em estilo abstrato, rabiscos
pretos preenchem quase todo o fundo em tons aguados de branco, vermelho e cinza chumbo.
PÁGINA 94
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2000, em estilo abstrato,
pinceladas em amarelo queimado e rabiscos em vermelho ocultam quase completamente o fundo cinza, parcialmente visível
apenas na base da tela.
PÁGINA 95
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1994, em estilo abstrato, rabiscos
em preto, amarelo e vermelho sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, cinza e branco com borrões
rosados, esverdeados e alaranjados.
PÁGINA 96
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 110, de 2012, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza, com borrões azulados, no alto, e alaranjados e amarelados, na base.
PÁGINA 97
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 2013, em estilo abstrato,
predominam pinceladas em tons de cinza chumbo, azul, verde azeitona, amarelo e rosa.
PÁGINA 98
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1993, em estilo abstrato, uma
composição de rabiscos em preto, branco, laranja e amarelo preenche quase toda a metade inferior da tela, que tem fundo
predominantemente em tons de azul, cinza e branco.
PÁGINA 99
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1987, em estilo figurativo, é
retratada, dos joelhos para cima e de frente, em cores quentes, uma figura feminina nua com a fisionomia indefinida. Ela tem
os seios redondos e bem juntos, a cintura fina. Em volta da cabeça, pinceladas marrons, azuis e brancas sugerem cabelos
cheios e espetados. No fundo, composto por formas difusas, predominam tons de violeta, laranja, rosa e cinza.
PÁGINAS 100 e 101
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 110, de 1997, em estilo figurativo, três
retratos estão dispostos lado a lado, cada um com uma figura feminina vista do peito para cima, sobre fundo
predominantemente em tons de cinza, laranja e azul. No retrato à esquerda, a figura está de perfil, com o rosto rosado voltado
para direita. Ela usa uma espécie de lenço na cabeça, tem o olho direito pequeno e escuro, nariz reto, lábios delgados e usa um
traje cinza de gola redonda feito de tênues pinceladas em laranja e amarelo. No retrato ao centro, a figura está de frente, com
o rosto oval e esbranquiçado ligeiramente voltado para a direita. Tem cabelos curtos e escuros, olhos rasgados e pretos, nariz
longo, lábios avermelhados e usa um traje cinza que lhe cobre o pescoço. No retrato à direita, a figura está de frente, com o
rosto anguloso, rosado e contornado de branco ligeiramente voltado para a esquerda. Tem cabelos curtos, volumosos e
azulados, olhos também azulados, nariz longo, lábios rosados, pescoço comprido e usa um traje azulado de gola em V.

PÁGINA 102
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 134 centímetros por 124, de 1993, em estilo abstrato, rabiscos
em laranja, branco, preto, púrpura, verde e amarelo e pinceladas predominantemente em tons de azul, branco, laranja e
amarelo preenchem toda a tela.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 130, de 1993, em estilo abstrato, rabiscos
em preto e branco sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul, verde, branco, amarelo, vermelho e cinza.
PÁGINA 103
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, da década de 90, em estilo entre
figurativo e abstrato, é retratada uma figura feminina, vista dos joelhos para cima e de frente, nua e com contornos pouco
definidos. Ela tem a pele em tons de rosa e cinza, e os cabelos, na altura do queixo, são volumosos e escuros, com reflexos
azulados. Os olhos parecem fechados e os lábios são miúdos. Sua mão esquerda aparentemente está sobre o joelho esquerdo.
De cada lado da tela, o esboço de um rosto de perfil, voltado para fora. À esquerda, as pinceladas são em tons de preto,
amarelo e azul, e à direita, em tons de rosa, amarelo e cinza.
PÁGINA 104
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 120 centímetros por 150, de 2006, em estilo abstrato, a tela
está inteiramente coberta por pinceladas em tons predominantemente rosa-acinzentados, com borrões amarelos.
PÁGINA 105
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1989, em estilo abstrato,
pinceladas em tons vibrantes de violeta, amarelo, vermelho e azul sobre fundo acinzentado, sugerem o esboço de dois rostos
sem feições, de perfil e frente a frente, quase se tocando em um beijo.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 114 centímetros por 146, de 1989, em estilo abstrato,
pinceladas em tons vibrantes de rosa, laranja, amarelo, violeta, vermelho, verde e azul esboçam duas figuras humanas do peito
até os tornozelos, em pose de dança. Entre elas, os contornos de dois rostos flutuantes.
PÁGINAS 106 e 107
DESCRIÇÃO: Na reprodução do detalhe da gravura em metal sem título, com 68 centímetros por 95, de 1989, em estilo
abstrato, rabiscos e respingos pretos e vermelhos sobrepõem-se ao fundo branco com manchas em tons aguados de preto e
vermelho.
PÁGINA 108
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 50 centímetros por 70, de 2014, em estilo abstrato,
rabiscos pretos sobrepõem-se ao fundo branco com manchas em tons aguados de preto e ocre.
PÁGINA 109
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 56 centímetros por 76, de 2011, em estilo abstrato, o
fundo branco é quase todo preenchido por tons aguados de preto, vermelho e ocre.

PÁGINA 110
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 51 centímetros por 73, de 2010, em estilo abstrato,
rabiscos em preto esboçam rostos e outros fragmentos de corpos humanos sobre tons aguados de preto e ocre em fundo
branco.
PÁGINA 111
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 51 centímetros por 73, de 2010, em estilo abstrato,
rabiscos e respingos em preto esboçam rostos sobre tons aguados de preto e ocre em fundo branco.
PÁGINA 112
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 51 centímetros por 73, de 2010, em estilo abstrato,
rabiscos em preto, vermelho e amarelo sobrepõem-se ao fundo branco com manchas em tons aguados de preto, ocre e azul.
PÁGINA 113
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 50 centímetros por 70, de 2013, em estilo abstrato,
rabiscos em vermelho e amarelo riscam o tom aguado de preto em fundo branco, lembrando o aspecto de raios no céu pesado
durante uma tempestade.
PÁGINA 114
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 92 centímetros por 73, de 1985, em estilo figurativo, é
retratado, em tons sombrios de cinza, vermelho, amarelo e azul, um pequeno vaso azul com flores amarelas que cai sobre uma
forma ondulada branca com pinceladas vermelhas que lembra uma ave abatida com um longo bico e olho escuro sobre um
pedestal. Uma seta azul ascendente liga a forma ao pequeno vaso. Ao fundo, um espelho de moldura vermelha reflete faces. À
esquerda, um rosto de olhos oblíquos, nariz reto e lábios fechados, voltado ligeiramente para esquerda, multiplica-se em outros
dois rostos, com traços semelhantes. À direita, sobre fundo cinza, um rosto de perfil, com traços retos, está voltado para cima e
para a esquerda.
PÁGINA 115
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2013, em estilo abstrato,
manchas aguadas em tom de vermelho sangue preenchem quase toda a tela com fundo predominantemente em ocre e preto.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2011, em estilo abstrato,
manchas aguadas em tons de preto e castanho sobrepõem-se ao fundo branco.
PÁGINA 116
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2013, em estilo abstrato,
rabiscos pretos sobrepõem-se ao fundo branco com manchas aguadas em tons de preto, vermelho e ocre.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do nankin sobre papel sem título, com 56 centímetros por 76, de 2011, em estilo abstrato,
manchas aguadas e pinceladas em tons de preto, com borrões azulados, sobrepõem-se ao fundo branco.
PÁGINA 117
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 100, de 2003, em estilo abstrato, tons de
cinza preenchem toda a tela, lembrando a textura de uma superfície de concreto.

PÁGINA 118
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2013, em estilo abstrato,
manchas aguadas em tons de preto e castanho sobrepõem-se ao fundo branco.
PÁGINA 119
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2013, em estilo abstrato,
manchas aguadas em tons de preto, castanho e vermelho sobrepõem-se ao fundo branco.
PÁGINA 120
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2013, em estilo entre abstrato
e figurativo, rabiscos em preto esboçam os contornos de um rosto e de pares de pernas sobre fundo branco com manchas
aguadas em tons de preto e castanho.
PÁGINA 121
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2013, em estilo entre abstrato
e figurativo, rabiscos em preto esboçam os contornos de rostos sobre fundo branco com manchas aguadas em tons de preto e
castanho.
PÁGINA 122
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2011, em estilo entre abstrato
e figurativo, rabiscos em preto esboçam os contornos de partes do corpo como braços e pernas sobre fundo branco com
manchas aguadas em tons de preto, ocre e vermelho.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do nankin sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2010, em estilo abstrato,
rabiscos em preto esboçam os contornos de uma figura humana fragmentada, parecendo estar de braços abertos, sobre fundo
branco com manchas aguadas em preto e ocre.
PÁGINA 123
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2010, em estilo abstrato,
predominam tons de vermelho, rosa, cinza e azul em pinceladas que preenchem toda a tela.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2013, em estilo abstrato,
predominam tons de azul, rosa e castanho em pinceladas que preenchem toda a tela.
PÁGINA 124
DESCRIÇÃO: Na reprodução do nankin em refil sem título, com 60 centímetros por 79, de 1990, em estilo entre abstrato e
figurativo, rabiscos pretos esboçam os contornos de fragmentos de corpos humanos sobre fundo branco com respingos pretos
e manchas aguadas em tons de marrom.
PÁGINA 125
DESCRIÇÃO: Na reprodução da gravura sobre papel sem título, com 78,5 centímetros por 35,5, de 1998, em estilo abstrato,
rabiscos pretos sobrepõem-se ao fundo branco com manchas aguadas em tons de preto e castanho.

PÁGINA 126
DESCRIÇÃO: Na reprodução da gravura sobre papel sem título, com 78,5 centímetros por 35,5, de 1990, em estilo entre
abstrato e figurativo, rabiscos pretos esboçam os contornos de dois rostos, um na esquerda e outro na direita, sobre fundo
branco com manchas e respingos aguados em tons de preto, laranja e vermelho.
PÁGINA 127
DESCRIÇÃO: Na reprodução da gravura sobre papel sem título, com 60 centímetros por 79, de 1990, em estilo entre abstrato
e figurativo, rabiscos pretos esboçam os contornos de rostos e fragmentos de corpos humanos como braços, pernas, mãos,
dedos, sobre fundo branco com manchas e respingos em tons aguados de preto, castanho e vermelho.
PÁGINA 128
DESCRIÇÃO: Na reprodução da gravura em metal sem título, com 47 centímetros por 79, de 1990, em estilo figurativo,
rabiscos pretos esboçam só contornos de três figuras humanas nuas, à esquerda, ao centro e à direita, sobre fundo branco com
manchas aguadas em tons de amarelo, laranja, castanho e preto.
PÁGINA 129
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 95, de 1984, em estilo figurativo e tons
predominantes em rosa, azul, vermelho, amarelo e cinza, são retratadas, na metade inferior, duas figuras humanas do peito
para cima, frente a frente, e, na metade superior, dentro de uma espécie de bolha, seis cabeças amalgamadas, todas de perfil,
sendo cinco voltadas para a esquerda e uma para a direita. Na metade inferior, a figura à esquerda tem cabelos escuros, pele
rosada, usa máscara vermelha sobre os olhos e o nariz e um traje colorido de formas indefinidas. Ela parece estender os braços
à frente, na direção da figura da direita, de pele acinzentada, olhos oblíquos e cabeça dupla, a de trás em tons de amarelo, que
parece nos observar. Na metade superior, cada cabeça dentro da bolha tem forma, fisionomia e cor próprias. Da esquerda para
a direita, a primeira é esbranquiçada, de nariz e boca proeminentes; a segunda é cinzenta, com traços retos e o esboço de um
rosto sobre a testa; a terceira é amarelada e tem um longo nariz pontiagudo; a quarta é amarelo-azulada, de cabelos amarelos,
olho oblíquo e nariz reto; a quinta e a sexta figuras, uma côncava e a outra convexa, são cinza-arroxeadas e parecem se
encarar.
PÁGINA 130
DESCRIÇÃO: Na reprodução da gravura em metal sem título, com 60 centímetros por 79, da década de 90, em estilo abstrato,
rabiscos pretos sobrepõem-se ao fundo branco com manchas aguadas em tons de castanho, amarelo e preto.
PÁGINA 131
DESCRIÇÃO: Na reprodução da litografia sem título, com 50 centímetros por 70, de 1986, em estilo abstrato, rabiscos pretos
sobrepõem-se ao fundo branco com manchas aguadas em tons de preto, vermelho e amarelo.
PÁGINA 132
DESCRIÇÃO: Na reprodução da gravura em metal sem título, com 39 centímetros por 57, da década de 90, em estilo
figurativo, rabiscos pretos esboçam os contornos de três figuras humanas, da cintura para cima, em fundo branco com
manchas aguadas em tons de vermelho e preto. À esquerda, duas das figuras estão de perfil, frente a frente, entreolhando-se.
À direita, a terceira figura está de frente. Tem as sobrancelhas arqueadas, olhar enviesado e lábios apertados, com expressão
severa e parece usar um turbante.

PÁGINA 133
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 70 centímetros por 60, de 1984, em estilo figurativo e tons
predominantes em cinza, vermelho, amarelo e azul, são retratadas duas figuras humanas do peito para cima, de frente e lado a
lado. Elas têm cabelos escuros, rostos cinzentos, olhos oblíquos voltados para um ponto à direita, fora da tela, nariz e boca
pouco definidos. A figura à esquerda, posicionada um pouco atrás, usa um traje amarelo. A da direita, de traje vermelho, tem a
mão direita espalmada sobre o peito.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 130 centímetros por 100, da década de 90, em estilo abstrato,
rabiscos brancos sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de cinza e azul, com borrões vermelhos.
PÁGINAS 134 e 135
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 35 centímetros por 50, de 2010, em estilo abstrato,
rabiscos pretos esboçam os contornos de rostos, braços e pernas, sobrepondo-se ao fundo branco com manchas aguadas em
tons de preto e castanho. No canto inferior direito, um rosto olha para direita, para fora da tela.
PÁGINA 136
DESCRIÇÃO: Na reprodução da obra sem título, com 60 centímetros por 60, de 1981, em estilo figurativo e tons
predominantes em rosa, preto, verde, amarelo e cinza, são retratadas duas figuras humanas vistas do peito para cima, uma à
esquerda e outra à direita, ambas de cabelos escuros e olhos negros. A figura à esquerda está um pouco atrás e acima em
relação à figura da direita, a quem dirige um olhar contemplativo e sereno. Ela tem cabelos escuros, com uma mecha sobre o
ombro direito, e usa um traje rosado. A figura à direita está de frente, tem pele rosada e cabelos volumosos, olhos grandes,
nariz fino, lábios carnudos e pretos, com os dentes à mostra. Usa um traje cinza de gola branca bufante e tem o braço direito
flexionado, com a mão na altura do peito. Atrás da figura à direita, a cabeça de uma forma espectral, de perfil, voltada para a
esquerda. Tem cabelos amarelos e topete esvoaçante, rosto esbranquiçado, um olho negro e desbotado, nariz proeminente e
lábios quase indefinidos.
PÁGINA 137
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 120 centímetros por 95, de 1985, em estilo figurativo e tons
predominantes em verde, laranja, rosa, amarelo, branco e azul, é retratada uma figura feminina nua, vista da cintura para cima
e de frente. Ela está à direita, cercada por seis cabeças, à esquerda. Tem a pele alaranjada, cabelos curtos e multicoloridos,
uma expressão séria e os olhos oblíquos ligeiramente voltados para baixo. Seus ombros são estreitos e os seios, redondos e
pequenos. O braço esquerdo está flexionado sobre o ventre volumoso. Voltadas para ela, estão quatro cabeças de perfil, com
fisionomias severas, cada uma com forma e cor próprias. Da esquerda para a direita, a primeira cabeça tem a pele rosada e usa
um capacete cinza, amarelo e verde acoplado a uma espécie de escudo cobrindo seu peito e também o da segunda figura, de
pele alaranjada e cabelos cor de fogo. A terceira figura tem a pele cinzenta e a quarta, pele em tons de laranja, rosa e cinza. À
esquerda, parcialmente encobertas pelo escudo verde, mais duas cabeças com expressões enigmáticas: uma de frente, um
pouco rosada, e outra de perfil, voltada para a esquerda, em tons amarelados.
PÁGINA 138
DESCRIÇÃO: Na reprodução da obra sem título, com 100 centímetros por 100, de 1983, em estilo abstrato, rabiscos em
vermelho, amarelo, preto e branco sobrepõem-se ao fundo predominantemente em tons de azul e cinza.
PÁGINA 139
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 2000, em estilo abstrato,
pinceladas em tons de cinza e amarelo sobrepõem-se ao fundo em vermelho e azul

PÁGINA 140
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1982, em estilo figurativo, são
retratadas quatro figuras humanas, vistas dos joelhos para cima, todas calvas e com expressões sérias, cada uma com uma cor
própria. Estão muito próximas umas das outras. A da esquerda, de frente, e a da direita, de perfil, olham para a esquerda. As
outras duas, posicionadas quase de frente, olham para a direita. À esquerda, a primeira figura tem contornos femininos e está
nua. Ela tem a pele alaranjada e três cabeças: uma cinza amarelada, a do meio cinza arroxeada e a terceira, azul. Uma linha
branca contorna sua silhueta, de cima abaixo, delimitando-a em relação às demais figuras. Ao lado, a segunda figura, de pele
verde acinzentada, usa um traje esverdeado, sem mangas, e uma braçadeira listrada em vermelho e amarelo. Tem duas
cabeças sobre o abdomem: uma branca, em forma de gota e com um olho oblíquo, e outra verde, com fisionomia humana. A
terceira figura, espremida entre a segunda e a quarta, tem a pele em castanho claro. A quarta figura tem a pele amarelada.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1985, em estilo figurativo, são
retratados, à esquerda, um homem, aparentemente sentado no chão, junto à uma mulher, à direita, sentada em uma cadeira
com as pernas cruzadas. Ambos olham para a direita. Ele tem a pele cinzenta, cabelos multicoloridos e está de branco. Ela tem
a pele rosada, cabelos avermelhados e usa um vestido vermelho. Acima deles, de perfil, a cabeça branca de uma figura com
aspecto de ave que parece bicar a cabeça do homem. Ao fundo, tons de laranja e amarelo.
PÁGINA 141
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1978, em estilo figurativo, são
retratadas, à esquerda, a cabeça de um homem dentro de uma bolha azulada sobre um pedestal e, à direita, uma mulher nua,
vista da cintura para cima. O homem, de pele rosada e cabelos curtos e alaranjados, tem olhos escuros e pequenos, com um
monóculo, nariz reto e lábios carnudos. Seu pescoço prolonga-se e confunde-se com o pedestal. Ele parece olhar para a
mulher, à direita. Ela tem a pele rosada, cabelos avermelhados e feições semelhantes às do homem. Voltada para a esquerda,
tem a cabeça ligeiramente erguida, com expressão pensativa. Tem nas mãos uma retângulo branco que lembra uma folha de
papel. Ao fundo azul da tela está sobreposta uma espécie de biombo de duas faces: a da esquerda, atrás do homem, em
amarelo, e a face da direita, atrás da mulher, em vermelho.
PÁGINAS 142 e 143
DESCRIÇÃO: Na reprodução da pintura sobre papel sem título, com 70 centímetros por 100, de 1989, em estilo entre o
abstrato e o figurativo, os esboços em preto de fragmentos de corpos humanos, como pernas, braços, mãos e cabeças, em
fundo branco com manchas aguadas em preto, são parcialmente encobertos por rabiscos predominantemente em tons de azul,
amarelo, vermelho, branco, violeta, rosa e preto.
PÁGINA 144
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1982, em estilo figurativo, estão
retratadas duas figuras humanas vistas da cintura para cima, uma à esquerda, em fundo cinzento, e outra à direita, em fundo
em tons de pêssego. Elas parecem entreolhar-se. A figura à esquerda, com aparência masculina, tem duas cabeças calvas: uma
branca, de perfil, e a outra de frente, com a pele rosada e o olho direito maior que o esquerdo. A cabeça branca parece olhar
para trás, onde está uma silhueta negra com corpo humano e cabeça cinzenta de ave. A figura da direita é uma mulher de pele
rosada que está de frente, nua. Ela tem outras três cabeças com olhares voltados para pontos diferentes.

IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 100 centímetros por 100, de 1981, em estilo figurativo, estão
retratadas três figuras humanas vista da cintura para cima. Duas estão à esquerda e a terceira, à direita. À esquerda, em fundo
amarelo, a primeira figura está de perfil, voltada para a esquerda, com a pele acinzentada e o olho fechado. Ela usa uma touca
rosa e uma espécie de túnica em tons de cinza. Sobre a túnica, há duas cabeças, uma acima da outra. A cabeça de cima está
de frente e também tem a pele cinzenta e os olhos fechados. A cabeça de baixo é branca, com aspecto fantasmagórico, e está
de perfil, com um olho oblíquo e negro. Ao lado, em fundo azul, a segunda figura tem aparência masculina e é negra. Ela usa
um traje branco com capuz e está com o olhar ligeiramente voltado para a esquerda. Atrás dela, há uma cabeça de perfil,
voltada para a direita, com o mesmo tom de pele e a fisionomia indefinida. Na parte de baixo do traje branco da figura, uma
seta vermelha aponta para a direita, onde está a terceira figura, sobre fundo cinza. Ela está de frente, tem contornos femininos,
pele rosa acinzentada e está nua. Não é possível ver sua cabeça. Junto ao ombro esquerdo, estão quatro cabeças brancas
justapostas, todas com olhos e bocas negros, olhando para pontos diferentes. Três são calvas e uma tem os cabelos
amarelados.
PÁGINA 145
DESCRIÇÃO: Na reprodução da duco sobre placa sem título, com 100 centímetros por 100, de 1976, em estilo figurativo,
estão retratadas quatro figuras humanas da cintura para cima, com contornos esfumados e os corpos justapostos, dois à
esquerda e dois à direita, em fundo verde e azul. Todas têm feições semelhantes: pele rosada, sobrancelhas delgadas, olhos
arredondados e negros, nariz longo e reto e lábios carnudos e rosados. À esquerda, duas mulheres de cabelos negros e
volumosos. A que está mais atrás parece mais alta. Ela olha para frente e usa um traje esverdeado. A que está na frente olha
para a esquerda e usa um traje laranja. À direita, a figura que está mais atrás e parece mais alta, olha para a esquerda e
aparenta ser um pontífice, com mitra amarela, um monóculo opaco e de aro dourado no olho esquerdo e traje vermelho com
gola branca e alta. A figura que está na frente olha para a direita, é calva e está de branco.
PÁGINA 146
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1982, em estilo figurativo, são
retratadas figuras humanas na metade inferior, em fundo cinza, e na metade superior, em fundo com três largas listras
horizontais em vermelho, amarelo e azul. Na metade inferior, uma figura masculina é vista ao centro, do peito para cima, de
frente, com o rosto ligeiramente voltado para a esquerda. Tem a pele e os cabelos negros, com uma auréola rosada em torno
da cabeça, grandes olhos oblíquos e também negros, nariz reto e largo e lábios carnudos, quase sorridentes. Usa uma espécie
de túnica vermelha com gola amarela sobre uma veste branca e, no pescoço, um adereço que lembra uma corda amarelada.
Sobre sua cabeça, uma segunda cabeça é vista pela metade. Tem traços femininos, pele em cinza claro, cabelos negros e
longos, grandes olhos oblíquos e negros, nariz curto e lábios carnudos. Na metade superior, seis cabeças humanas estão
justapostas lado a lado. Cada uma tem cor e formato próprios. Da esquerda para a direita, a primeira está de frente e é cinza,
com cabelos avermelhados, testa ampla, grandes olhos oblíquos e negros, nariz largo, lábios carnudos e arroxeados. Usa uma
espécie de sobretudo azul. A segunda também está de frente, pela metade, e é cinza. A terceira, de perfil, é rosada, tem um
grande olho oblíquo e negro, nariz protuberante e a boca rosa desdentada e escancarada. A quarta, também de perfil, é
cinzenta, tem um pequeno olho oblíquo e negro, nariz protuberante e afilado e os dentes à mostra. A quinta está de frente e é
cinza, com sobrancelhas arqueadas, grandes olhos oblíquos e negros, nariz reto e seus lábios carnudos estão fechados. Ela usa
um traje amarelado. A sexta e última está de frente, dentro de um anel cinza. É amarelo acinzentada, tem grandes olhos
oblíquos e negros, nariz largo e um pouco torto, e os lábios carnudos fechados.

PÁGINA 147
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1982, em estilo figurativo, são
retratados uma mulher, ao centro, vista da cintura para cima, e um homem, à direita, visto dos joelhos para cima. Ambos estão
de frente, com o rosto ligeiramente voltado para a esquerda, entre cabeças humanas cinzentas. Em fundo cinza, a mulher tem
a pele rosada, cabelos castanhos, olhos negros amendoados e lábios carnudos e roxos. Ela usa um vestido branco com a
manga esquerda em amarelo, vermelho e verde. Seu braço esquerdo é curto, com duas mãos, e está suspenso por fios pretos.
Junto da mulher, na esquerda, estão três cabeças cinzentas. Duas têm feições femininas e olham para esquerda: uma de
sobrancelhas arqueadas e lábios crispados, com expressão severa, e a segunda de olhos ligeiramente arregalados, com ar de
espanto. A terceira cabeça é enorme e está de perfil, por trás das demais. É calva, tem traços masculinos, olhar vago voltado
para esquerda, nariz pequeno e lábios contraídos. À direita, em fundo amarelado, o homem tem a pele cinzenta, cabelos
castanhos e expressão severa. Usa paletó azul, camisa branca com uma gravata verde que desce em espiral por suas calças
marrons até a base da tela. As mãos estão espalmadas sobre o peito. Entre o homem e a mulher, duas cabeças calvas com
expressões vigilantes.
PÁGINA 148
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1981, em estilo figurativo, estão
retratadas, ao centro, seis cabeças humanas cinzentas, três na metade superior da tela e as outras três na metade inferior. Em
cada lado da tela, uma figura humana de pele escura e corpo alongado, com contornos imprecisos. A da esquerda, de sexo
indefinido, é vista de corpo inteiro e está nua. A da direita é vista dos joelhos para cima e usa vestido rosa. Suas pernas são
enormes, desproporcionais em relação ao corpo. Na metade superior da tela, as três cabeças estão contidas em um anel de
contorno esbranquiçado. Da esquerda para a direita, as duas primeiras cabeças estão de perfil e a terceira está de frente. A
primeira tem a boca desdentada e escancarada. A segunda parece usar óculos. A terceira tem os olhos voltados para a
esquerda. Abaixo delas, também dentro do anel, os contornos de dois olhos que parecem nos espreitar. Na metade inferior da
tela, fora do anel, junto a um semicírculo em verde, azul e amarelo, as outras três cabeças olham para a direita. Da esquerda
para a direita, a primeira cabeça, de nariz protuberante e pontiagudo, segura uma máscara cinzenta abaixo do queixo da
terceira cabeça. A segunda cabeça parece espremida entre as outras duas.
PÁGINA 149
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1981, em estilo figurativo, a tela
está dividida em três faixas verticais: a do centro é um pouco mais larga e tem fundo alaranjado, e as das extremidades têm
fundo cinzento. Ao fundo, um anel roxo perpassa as três faixas. Cada uma exibe a representação de uma figura humana de
perfil. Na faixa da esquerda, um rosto pálido, com cabelos brancos, olhos baixos e fisionomia tristonha, cuja cabeça está
suspensa por fios brancos fixados no alto da testa larga. Na faixa ao centro, uma figura feminina, vista dos joelhos para cima,
de pele rosada, nua, com seis cabeças que olham em direções diferentes, dando a impressão de um giro de 180 graus. Seu
corpo está virado para esquerda, as mãos estão à frente da virilha e parecem segurar uma mangueira branca que passa da
direita para esquerda, dando a impressão de ser um grande pênis. Na faixa da direita, uma figura baixa, de sexo indefinido,
vista da cabeça aos pés, de perfil, com olhos oblíquos, nariz afilado, as mãos a frente do corpo.
PÁGINA 150
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1983, em estilo figurativo, é
retratada uma figura humana em fundo verde, vista da cintura para cima, de frente, com a cabeça duplicada no interior de uma
espécie de tubulação amarela. Tem a pele rosada, olhos oblíquos voltados ligeiramente para a esquerda, nariz reto e lábios
carnudos. Usa camisa branca, casaco multicolorido e gravata azul. Acima, em fundo cinza, nove cabeças cinzentas, com feições
indefinidas, aparentemente amalgamadas. Estão de frente ou de perfil, cada uma voltada para uma direção.

IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 110 centímetros por 95, de 1982, em estilo figurativo, são
retratados uma mulher, ao centro, vista dos joelhos para cima, parecendo sentada, e uma figura humana de aspecto decrépito,
à esquerda, vista do peito para cima e de perfil, em um plano mais baixo que o da mulher, com a cabeça recostada nela. Em
fundo cinza, a mulher tem a pele clara, cabelos castanhos na altura do queixo, olhos oblíquos voltados ligeiramente para a
esquerda, nariz reto e lábios carnudos e avermelhados. Usa blusa branca de mangas longas, saia azul e tem os braços cruzados
sobre as pernas. A seu lado, à direita, uma figura negra de contorno amarelo, com uma cauda parece sombreá-la. À esquerda,
a figura humana tem sexo indefinido. Sua pele é pálida, manchada de amarelo, rosa, cinza e tons arroxeados, tem o olho
amendoado, nariz protuberante e lábios delgados, com uma nódoa preta. Usa um traje verde. O fundo é púrpura.
PÁGINA 151
DESCRIÇÃO: A fotografia colorida e horizontal mostra o artista Ermelindo Nardin, da cintura para cima, em um ateliê, atento a
um livro de capa dura aberto em suas mãos, sob a luz de uma luminária articulada, atrás de uma bancada com livros e
materiais de pintura. Ermelindo é um homem idoso, de pele branca, cabelos brancos e curtos, óculos de grau, nariz reto e
lábios delgados. Ele usa uma camisa de mangas longas branca com listras estreitas em tom mais escuro. Atrás dele, inúmeras
pinturas emolduradas, apoiadas no chão ou penduradas em uma parede branca à esquerda, e dois pôsteres de fotos em preto
e branco pendurados na parede de pedra cinza-chumbo ao fundo.
PÁGINA 152
DESCRIÇÃO: Abaixo do título, seis fotografias coloridas, horizontais, com as bordas arredondadas e contornadas por suaves
sombreados em cinza claro, como se estivessem coladas em um álbum, estão dispostas em três linhas com duas colunas cada.
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: Ermelindo e uma jovem, vistos dos joelhos para cima, estão de perfil e em pé, cada um de um lado de uma
bancada, usando pinceis. À esquerda, ele usa camisa clara, calças e avental escuros. À direita, a jovem de cabelos pretos usa
camiseta e avental claros.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: Ermelindo, ao centro, está entre duas jovens, os três vistos do peito para cima, sorridentes. De camisa clara e
avental escuro, ele olha para baixo. A jovem de cabelos pretos e óculos à esquerda olha para ele; a de cabelos ruivos à direita,
olha para baixo.
IMAGEM 3
DESCRIÇÃO: Ao centro da foto, Ermelindo está risonho, sentado entre um grupo de alunos com aventais brancos. À esquerda,
perto dele, a jovem de óculos e camiseta azul sorri e bate palmas com um homem de cabelos escuros. À direita, ao lado de
Ermelindo, um homem grisalho também sorri, erguendo o punho direito fechado.
IMAGEM 4
DESCRIÇÃO: À esquerda, Ermelindo, visto dos joelhos para cima, está em pé atrás de uma bancada e observa o trabalho de
um grupo de jovens pintando algumas telas. Um deles está sentado e os demais estão em pé. O artista usa jaqueta escura
sobre camisa clara e calças azuis. Os jovens usam aventais ou jalecos claros e camisetas azuis.
IMAGEM 5
DESCRIÇÃO: Ermelindo, sorridente, de camisa clara e calças azuis, visto dos joelhos para cima, está em pé atrás de uma
bancada com materiais de pintura. Mostra uma pintura com formas abstratas em uma grande folha de papel branco para
quatro meninas e duas mulheres. De um lado da bancada, duas meninas estão sentadas. As mulheres e as outras meninas
estão em pé do outro lado.

IMAGEM 6
DESCRIÇÃO: Ermelindo, visto dos joelhos para cima, está em pé entre um grupo de jovens sentados. Ele usa jaqueta escura
sobre camisa clara e calças azuis e segura uma folha de papel branco em cada mão.
PÁGINA 153
DESCRIÇÃO: Seis fotografias coloridas, horizontais, com as bordas arredondadas e contornadas por suaves sombreados em
cinza claro, como se estivessem coladas em um álbum, estão dispostas em três linhas com duas colunas cada.
IMAGEM 1
DESCRIÇÃO: À esquerda, Ermelindo está em pé, de perfil, visto dos joelhos para cima de um lado de uma bancada com
materiais de pintura. De camisa clara e calças azuis, parece pintar algo com um pincel. Do lado oposto, duas meninas com
pincéis o observam. Uma menina está sentada ao lado dele e também pinta.
IMAGEM 2
DESCRIÇÃO: À esquerda, Ermelindo está em pé, de perfil, visto da cintura para cima, de um lado de uma bancada com
materiais de pintura. De camisa clara, parece pintar algo. Em volta da bancada, algumas meninas de pé e outras sentadas o
observam. Duas mulheres estão de pé, observando a atividade.
IMAGEM 3
DESCRIÇÃO: A foto retrata Ermelindo sentado entre um grupo com mais ou menos 30 pessoas, posando em uma varanda
envidraçada com paredes cor de laranja, à luz do dia. Todos sorriem e alguns usam aventais. Agrupadas em três fileiras,
algumas pessoas estão em pé e outras, sentadas em cadeiras ou no piso cinza.
IMAGEM 4
DESCRIÇÃO: A foto retrata Ermelindo, em pé, à direita, entre grupo com mais ou menos 20 pessoas, posando em uma sala
com um ventilador pendurado na parede branca ao fundo. Todos sorriem e a maioria usa aventais. Agrupadas em duas fileiras,
algumas pessoas estão em pé e outras, ajoelhadas ou sentadas no piso cinza.
IMAGEM 5
DESCRIÇÃO: A foto retrata Ermelindo, em pé, à direita, entre um grupo com mais ou menos 25 pessoas, posando em uma
sala com uma parede branca ao fundo. Todos sorriem e a maioria usa aventais. Agrupadas em duas fileiras, algumas pessoas
estão em pé e outras, sentadas no piso xadrez em preto e branco.
IMAGEM 6
DESCRIÇÃO: A foto retrata Ermelindo, em pé, à esquerda, entre um grupo com mais ou menos 15 pessoas, posando em um
pátio gramado com um muro com grade alta ao fundo. Todos sorriem e alguns usam jalecos. Agrupados em duas fileiras, a
maioria está em pé e outros estão sentados ou agachados na grama.
PÁGINA 154
DESCRIÇÃO: Na reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por 110, de 1982, em estilo figurativo, são
retratados uma figura feminina de fardão verde, à esquerda, e, ao centro, uma figura masculina de fardão vermelho e calças
pretas. Ambos são vistos da cintura para cima, de frente, têm pele rosada e o olhar voltado para a esquerda. Ao redor, cinco
figuras cinzentas com formas aparentemente humanas e feições imprecisas. Junto ao homem, um pequeno ser branco de
aspecto fantasmagórico e contornos indefinidos está suspenso por fios, usando sapatos cinzentos. A mulher usa uma espécie
de capacete multicolorido e toca com o braço direito, que não tem a mão, no braço direito do homem. Por trás deles, da
esquerda para a direita, a primeira figura está de perfil e tem uma volumosa cabeleira em tons de amarelo, que se confunde
com o traje da segunda figura, logo acima dela, que tem o corpo e o olhar ligeiramente voltados para a direita e para cima. A
terceira figura, da qual se vê apenas a parte de baixo do rosto, está voltada para a esquerda. A quarta figura, está quase

oculta, olhando para a direita. A quinta e última figura, com a cabeça oval e o rosto protuberante, está de perfil, olhando para
a esquerda.
PÁGINA 155
DESCRIÇÃO: A fotografia colorida e quadrada de Jacob Klintowitz, assinada pela fotógrafa Márcia Formigoni, retrata o autor
deste livro, do peito para cima, de frente, quase sorrindo, em um espaço que exibe, na parede ao fundo, materiais de desenho
e pintura pendurados em ganchos ou arranjados em estojos. Jacob é um homem de meia-idade, pele branca, cabelos
castanho-claros curtos, óculos de grau, nariz largo e lábios delgados. Ele usa uma camisa clara de mangas longas.
PÁGINA 158
DESCRIÇÃO: Centralizados abaixo do texto, os logotipos coloridos da Lei de Incentivo à Cultura; do patrocinador, Bradesco;
dos realizadores, De Arte Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural; e dos apoiadores, Ministério da Cultura e
Governo Federal do Brasil.
PÁGINA 160
DESCRIÇÃO: Abaixo do título: NOSSOS PRÊMIOS, dezesseis logotipos coloridos e reproduções de diplomas, acima de cada
texto, diagramados em quatro linhas com quatro colunas cada.
CONTRACAPA
DESCRIÇÃO: Sobre fundo dourado e fosco, ao centro, a reprodução do óleo sobre tela sem título, com 95 centímetros por
110, de 2012, em estilo abstrato, em que predominam pinceladas em tons de cinza, coloridas, na esquerda, por um pequeno e
delicado traço horizontal em vermelho e, na metade inferior, por algumas pinceladas em cor de ferrugem. Abaixo, em letras
cursivas brancas, o título “resgatando cultura” e o logotipo branco do Instituto Olga Kos Inclusão Cultural. No canto inferior
esquerdo, um código de barras em preto.

ISBN: 978-85-61189-25-9

