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Research and new methods.

Da pesquisa e dos novos métodos.

The load of truthfulness, existential
content, refective and exemplary thinking of the
human journey in Marysia Portinari’s painting
has always enchanted us and is for us a living
model of original work in our time. In an essential
respect, we think our work bears a resemblance
to her creative process. It is possible to fnd
connections and interlacings between the various
branches of knowledge, because humanity is one
and there is a spirit of age that permeates the
most diverse activities.

A carga de veracidade, conteúdo existencial,
pensamento refexivo e exemplar do percurso
humano na pintura de Marysia Portinari sempre nos
encantou e é para nós um modelo vivo do trabalho
original na nossa época. Num aspecto essencial,
pensamos que o nosso trabalho tem semelhança
com o seu processo criativo. É possível encontrar
conexões e entrelaçamentos entre os vários ramos
de conhecimento, pois a humanidade é uma só
e há um espírito de época que impregna as mais
diversas atividades.

We, from the Olga Kos Cultural Inclusion
Institute, from an initial cell have done nothing
but increase the spectrum of our activity. We
are never entirely satisfed, because we are not
a static organization. On the contrary, we are a
structure in process. The many and honorable
awards received for the quality and breadth of our
action have encouraged us to advance more and
more.

Nós do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural a
partir de uma célula inicial outra coisa não fzemos
senão aumentar o espectro da nossa atividade.
Nunca estamos inteiramente satisfeitos, pois não
somos uma organização estática. Ao contrário,
somos uma estrutura em processo. Os muitos
e honrosos prêmios recebidos pela qualidade e
amplitude de nossa ação nos estimularam a avançar
cada vez mais.

Currently we are working on the development
of Scales & Indicators. IDOK (Olga Kos
Development Indicators) - A multidisciplinary
instrument used to monitor the degree
of autonomy developed by individuals through
cooperative learning in workshops. E ECOK (Olga
Kos Citizen Scale) - An intersectoral tool used to
monitor the degree of accessibility developed
by institutions from the inclusion of people with
disabilities in the activities.

Hoje estamos trabalhando no desenvolvimento
de Escalas & Indicadores. IDOK (Indicadores
de Desenvolvimento Olga Kos) – Instrumento
multidisciplinar utilizado para acompanhar o grau
de autonomia desenvolvida por indivíduos a partir
de aprendizagens cooperativas nas ofcinas. E
ECOK (Escala Cidadã Olga Kos) – Instrumento
intersetorial utilizado para acompanhar o grau
de acessibilidade desenvolvida por instituições a
partir da inclusão de pessoas com defciência nas
atividades.

These innovations resulting from Research will
bring us New Publics - Invitations to contribute
to the cultural inclusion of diferent populations
that may experience a situation of social exclusion
and vulnerability, in addition to intellectual
disabilities, and also New Regions - Invitations to
contribute to cultural inclusion at national level,
expanding the area and modes of participation of
IOK in society.
It is no coincidence that the work of Marysia
Portinari enchanted us precisely for the discovery
of the method, the system of union between the
individual and the Cosmos. Ways to broaden the
scope of her work and also communicate with
new audiences. An artist with so many decades
of work and an insertion so strong in the cultural
circuit and yet, always researching new forms and
processes. No doubt, we have a lot in common.

Olga e Wolf Kos
“ABRACE ESTA CAUSA”.

Estas novidades decorrentes da Pesquisa nos
trará Novos Públicos – Convites para contribuir
na inclusão cultural de diferentes populações
que possam vivenciar uma situação de exclusão
e vulnerabilidade social, além das defciências
intelectuais. E Novas Regiões – Convites para
contribuir para a inclusão cultural a nível nacional,
ampliando a área e os modos de participação do
IOK na sociedade.
Não é por acaso que nos encantou na obra
de Marysia Portinari justamente a descoberta do
método, do sistema de união entre o individuo e
o Cosmo. Formas de ampliar o alcance do seu
trabalho e também a comunicação com novos
públicos. Uma artista com tantas décadas de
trabalho e uma inserção tão forte no circuito
cultural e, no entanto, sempre pesquisando novas
formas e processos. Não há dúvida, nós temos
muita coisa em comum.

Olga e Wolf Kos
“ABRACE ESTA CAUSA”.
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Marysia Portinari
As if it were the first time.
Marysia Portinari contemplated the
Universe and saw that it was good.
Not only was it beautiful and dazzling, it
had shadows and blackness, dense and
unfathomable abysses, black
and mysterious holes that seemed
to contain whole galaxies, immense
celestial bodies, solitary comets that
came too close, and other unimaginable
enigmas. However, this immeasurable
space-time, populated here and there
by galaxies and tremendous energies,
seemed familiar to her. Is there in
me - she wondered - a confguration
corresponding to the Universe and that
makes me know it and recognize it?
What is certain, we observe, is that
this correspondence between the inner
confguration of a woman and painter,
Marysia Portinari, and the sidereal
confguration of a changing and moving
Universe will not be lost, but will be
eternal in the artist’s pictorial work for
the duration of planet Earth. This essay
marks the artist’s loyalty to her feeling
and aesthetic record of this emotion.
This memory of identity will not have
the same fate - dread of human beings of forgetfulness and dissipation.
Remember the book by extraordinary
American writer Philip Kindred Dick, “Do
Androids Dream of Electric Sheep?”,
transformed by Ridley Scott into a
classic flm about the true nature of
man, “Blade Runner”, in which one of
the noblest characters ever created,
android Roy Batty, in his monologue,
10

spoken while he himself is dying, tells
of the defnitive disappearance of his
memory, of the end of everything he
had seen, of everything he had inherited,
of everything he thought he had known:
“will be lost in time, like tears in rain.”
This concept and description of loss,
“tears in rain,” is so impacting that writer
Sérgio Faraco, author of defnitive short
stories in the history of our literature,
uses it as the title of his throbbing
memoir, a book that is even more
terrible for containing the memories
of a young man and for being the
description of the death of utopia.

Constelação, det.
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Marysia Portinari.
Como se fosse a primeira vez.
Marysia Portinari contemplou o
Universo e viu que ele era bom. Não
só ele era belo e fulgurante, como
possuía sombras e negrumes, abismos
densos e insondáveis, buracos negros
e misteriosos que pareciam conter em
seu interior galáxias inteiras, imensos
corpos celestes, cometas solitários
que se aproximaram demais e outros
e inimagináveis enigmas. Entretanto,
este incomensurável espaço-tempo,
povoado aqui e ali por galáxias e
energias tremendas, lhe pareceu
familiar. Será que em mim, ela se
indagou, existe uma confguração
correspondente ao
Universo e que me faz
conhecê-lo e reconhecelo?
O que é certo,
verifcamos nós, é que esta
correspondência entre a
confguração interna de
uma mulher e pintora,
Marysia Portinari, e a
confguração sideral de
um Universo em mutação
e movimento não se
perderá, mas será eterna
na obra pictórica da artista
enquanto durar o planeta
Terra. Esse ensaio assinala
esta fdelidade da artista ao
seu sentimento e o registro
estético dessa emoção.
Não ocorrerá com esta
memória da identidade

o mesmo destino - pavor dos seres
humanos - do esquecimento e
dissipação. Lembrem-se do livro do
extraordinário escritor americano
Philip Kindred Dick, “Androides sonham
com ovelhas elétricas?”, transformado
por Ridley Scott num flme clássico
sobre a verdadeira natureza do ser
humano, “Blade Runner. O caçador
de Androides”, no qual um dos mais
nobres personagens já constituídos, o
androide Roy Batty, no seu monólogo,
falado enquanto ele próprio está
morrendo, conta do defnitivo
desaparecimento de sua memória,
do fm de tudo o que vira, de tudo
o que herdara, de tudo que pensava
ter conhecido: “desaparecerá, como
lágrimas na chuva”.
Este conceito e descrição da perda,
“lágrimas na chuva”, é de tal ordem
impactante que o escritor Sérgio Faraco,
autor de contos defnitivos na história da
nossa literatura, o utiliza como título de
seu lancinante livro de memórias, livro
mais terrível ainda por serem memórias
de um jovem e por ser a descrição da
morte da utopia.
Esta história no romance, essa
cena no flme, são, evidentemente,
novas e brilhantes refexões sobre o
permanente tema da insignifcância
da vida humana, a sua brevidade e o
esquecimento. Não é disso que nos
fala William Shakespeare no famoso
monólogo de Macbeth (trad. Beatriz
Viégas-Faria. LPM Pocket)?
11
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This story in the novel, this scene
in the flm, are, of course, bright new
refections on the permanent theme
of the insignifcance of human life, its
brevity and forgetfulness. Isn’t that what
William Shakespeare tells us in Macbeth’s
famous monologue?
“... And all our yesterdays have lighted
fools the way to dusty death. Out, out,
brief candle! Life’s but a walking shadow,
a poor player, that struts and frets his
hour upon the stage, and then is heard
no more. It is a tale told by an idiot, full
of sound and fury, signifying nothing.”
Constelação, det.

And do humans dream of galaxies
and poetic and terrifying sidereal
energies?

Millôr Fernandes, in his classic
and encyclopedic (by number of
quotations) play “Man from Beginning
to End,” from 1978, begins with three
fundamental images: photo projection
of a blurred nebula; focus on image of
an atomic explosion; photographic and
rhythmic records of Watusis warriors.
Three polarities: the outer universe,
the destructive release of energy and
the rites of ancestry. Perhaps for Millôr
Fernandes this is his underlying and
structuring perception of man.

Marysia Portinari is a woman who
lives in the twenty-frst century and
12

therefore she glimpsed the Universe
through human scientifc creation.
Photos, images, registers operated by
individual or combined probes and
astronomical stations, interpretations
of codes and their transformations in
images. It was in this collection of our
time that the artist lived her experience.
And she did it in her own way, as an
artist and a subjective observer of life.
She did not care about technology,
science, codes. She simply experienced
the images and suggestions that the
images provide.
And in all, Marysia Portinari felt and
thought and her literally inconclusive
thoughts became concretely paintings.
The exact shape of human. The
dimension of human. The shape
of human soul. The being and the

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

fundamentais: projeção de foto de
uma nebulosa desfocada; foco sobre
imagem de uma explosão atômica;
registros fotográfcos e rítmicos de
guerreiros Watusis. Três polaridades: o
universo sideral, a liberação destrutiva
da energia e os ritos da ancestralidade.
Talvez para Millôr Fernandes seja essa a
sua percepção subjacente e estruturante
do homem.

“... E todos os nossos ontens não
fzeram mais que iluminar para os tolos
o caminho que leva ao pó da morte.
Apaga-te, apaga-te, chama breve! A vida
não passa de uma sombra que caminha,
um pobre ator que se pavoneia e se afige
sobre o palco – faz isso por uma hora e,
depois, não se escuta mais sua voz. É uma
história contada por um idiota, cheia de
som e fúria e vazia de signifcado.”.

E os humanos, sonham com as
galáxias e as poéticas e aterrorizantes
energias siderais?

Millôr Fernandes, na sua peça
clássica e enciclopédica (pelo número
de citações), “O Homem do princípio ao
Fim”, de 1978, inicia com três imagens

Marysia Portinari é uma
mulher que habita o século vinte
e um e por isso ela vislumbrou o
Universo por intermédio da criação
cientifca humana. Fotos, imagens,
registros operados por sondas e
postos astronômicos individuais ou
combinados, interpretações de códigos
e suas transformações em imagens.
Foi nesse acervo de nossa época que
a artista viveu a sua experiência. E o fez
de maneira própria, como uma artista e
uma observadora subjetiva da vida. Não
se preocupou com a tecnologia, com a
ciência, com os códigos. Simplesmente
vivenciou as imagens e as sugestões que
as imagens propiciam.
E, em tudo, Marysia Portinari
sentiu e pensou e os seus pensamentos
literalmente inconclusivos se tornaram
concretamente pinturas. O exato
formato do humano. A dimensão do
humano. O formato da alma humana.
O ser e o tudo. O ser e o todo. O ser
e o Cosmo. O Ser Sideral. A condição
humana. O universo e Marysia Portinari.
13
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Cosmos, det.

everything. The being and the whole.
The being and the Cosmos. The Sidereal
Being. The human condition. The
universe and Marysia Portinari.

The description of the world is an
account we fnd in all civilizations. The
description of the universe, the cast of
dimensions, stages and estates and the
Man-Divinity Alliance in which the Gods
or the Ancestors donate the knowledge
that founds civilization is constant. It is
this reiterated narrative that generates
the concept that what is below is equal
to what is above, The node is symbol of
that union. In the extreme, the spatial
arrangement of the village remakes
and refects on earth the celestial
cosmogony.
Today, perhaps, as the frst stage
of apprehension, we may name divine
cosmogony as outer space. For most
people it does not have the attributes
of the divine, but causes admiration,
wonder and fear. Such is the magnitude
of the forces involved, the physical strife
and the confict of invisible energies
are so formidable, so many are the
mysteries of what we call black and dark,
such as the Black Hole and the Dark
Matter, all is so independent of our will
or of the concrete realm of our science,
that we fear from the gravitational
attraction of an unimaginable point of
density to the obvious forms of celestial

14
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A descrição do mundo é um
relato que encontramos em todas
as civilizações. É uma constante a
descrição do universo, o elenco de
dimensões, estágios e estamentos e
a Aliança Homem-Divindade na qual
os Deuses ou os Ancestrais doam o
conhecimento que funda a civilização.
É essa a reiterada narrativa que gera o
conceito de que o que está em baixo
é igual ao que está encima, O nó é
símbolo dessa união. Em extremo, a
disposição espacial da aldeia refaz e
refete na terra a cosmogonia celeste.
Hoje, talvez, como primeiro estágio
de apreensão, podemos chamar a
cosmogonia divina de espaço sideral.
Para a maioria das pessoas ela não
tem os atributos do divino, mas causa
admiração, deslumbramento e receio.
É tal a magnitude das forças envolvidas,
é tão formidável o embate físico e
o confito de energias invisíveis, são
tantos os mistérios do que chamamos
de negro e escuro, como o Buraco
Negro e a Matéria Escura, é tudo tão
independente da nossa vontade ou do
domínio concreto da nossa ciência, que
tememos desde a atração gravitacional
de um ponto de densidade inimaginável
até as formas óbvias de corpos celestes
que podem atingir a Terra e nos
transformar em memória. Semelhante
ao que ocorreu com os dinossauros.
Mas memória em quem e aonde?
Onde estará abrigada a memória
de que aqui, neste recanto de uma

galáxia, existiu a espécie humana, ou
uma das espécies humanas e múltiplas
civilizações? É possível que esta
tipologia, o protótipo adâmico, seja um
modelo universal. Neste caso, se isso for
uma hipótese válida, é mais imperioso
ainda o nosso desejo de perpetuação,
pois gostaríamos que os nossos irmãos
soubessem da nossa existência e do que
pensamos e o que fzemos.
Algumas civilizações acreditaram em
um arquivo universal situado num além
tempo onde tudo está contido. E estas
civilizações também tinham a convicção
de que a história cósmica é cíclica e que
ao universo em expansão se sucede um
universo em retração. E isso se daria
– expansão e retração – eternamente,
numa medida certa de tempo. Essa
medida seria o ciclo. Também este ciclo
não sofreria a intervenção humana,
estaria além ou aquém das nossas
possibilidades.

“Subi a montanha para alcançar as
estrelas,
Voltei invejando os cegos e surdos
que encontrava no caminho.”.

“Eu a minha alma enviei para o
espaço sem fm para um traço aprender
nos destinos do além,”.
“Minha alma devagar foi retornando
a mim e me disse: eu sou o céu e o
inferno também.”.
15
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bodies that can reach the Earth and
transform us into memory. Similar to
what happened with the dinosaurs.
But memory of who and where?
Where will the memory that here,
in this corner of a galaxy, the human
species - or one of the human species
and multiple civilizations - existed
be sheltered? It is possible that this
typology, the Adamic prototype, is a
universal model. In this case, if this
is a valid hypothesis, our desire for
perpetuation is even more imperative,
for we would like our brothers to know
of our existence and of what we have
thought and done.
Some civilizations have believed in
a universal archive located in an aftertime where everything is contained.
And these civilizations also had the
conviction that the cosmic history
is cyclical and that the universe in
expansion succeeds a universe in
retraction. And this - expansion and
retraction - would take place eternally,
in a certain measure of time. This
measure would be the cycle. This
cycle, too, would not sufer human
intervention, it would be beyond or
below our means.

“I went up the mountain to reach the
stars,
I returned to envy the blind and the
deaf I met on the way.”
16

“I sent my soul through the invisible,
some letter of that after-life to spell.”
“And by and by my soul returned to
me, and answered: I myself am heaven
and hell.”

They are verses by Omar Khayyam,
a notable Persian mathematician,
astronomer and poet, born in 1048.
In 1859 English Edward Fitzgerald
gathered poems by Khayyam, which
he called the anthology of “Rubaiyat”,
originally the name of verses organized
in two sentences. Omar Khayyam is
the thinker of the brief life, of uncertain
destiny, of man’s inability to determine
the destiny of the world and his own
destiny.
It is for this reason that the poet
recommends drinking wine and
living the fullness of each moment.
Brief life, uncertain destiny and selfcontemplation. All the knowledge of the
world can be contained in the human
being itself: “I myself am heaven and
hell.”

The same conception of the cyclical
movement of the universe, from birth to
death and from death to rebirth, is found
in Ecclesiastes, a biblical book attributed
to King Solomon, a referential work of
the West, a pillar of our culture, which
explicitly presents us the eternal cycle of
time and returns.

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

São versos de Omar Khayyam,
notável matemático, astrônomo e poeta
persa, nascido em 1048. Em 1859 o
inglês Edward Fitzgerald reuniu poesias
de Khayyam, chamou a antologia
de “Rubayat”, nome com o qual
originalmente se designavam versos
organizados em duas frases. Omar
Khayyam é o pensador da vida breve, do
destino incerto, da impossibilidade do
homem determinar o destino do mundo
e o seu próprio destino.
É por esta razão que o poeta
recomenda beber vinho e viver a
plenitude de cada momento. Vida breve,
destino incerto e autocontemplação.
Todo o conhecimento do mundo pode
estar contido no próprio ser humano:
“eu sou o céu e o inferno também”.

A mesma concepção do movimento
cíclico do universo, do nascimento à
morte e da morte ao renascimento,
encontra-se em Eclesiastes, livro
bíblico atribuído ao Rei Salomão, obra
referencial do Ocidente, pilar da nossa
cultura, nos apresenta explicitamente o
eterno ciclo do tempo e dos retornos.

“Todas as coisas são canseiras, tais
que ninguém as pode exprimir; os olhos
não se fartam de ver, nem se enchem os
ouvidos de ouvir.”
“O que foi, é o que há de ser; e o que
se fez, isso se tornará a fazer; nada há,

Parabolas em Vermelho II, det.
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“All things are full of weariness; a man
cannot utter it; the eye is not satisfed
with seeing, nor the ear flled with
hearing.”
“What has been is what will be, and
what has been done is what will be
done, and there is nothing new under
the sun.
“Is there a thing of which it is said:
see, this is new? It has been already in
the ages before us.”

Marysia Portinari knows from her
personal experience as an artist and
narrator that the world we see is the
world we are.

Are we only tears in rain?

As Luzes da Noite e a Lua, det.
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The world is not what we tell of the
world, We tell the world we see, the
universe we are.
Describing the world is a way of
describing ourselves.
Describing the world is a way of
saying what we want to be.
We do not see the world as it is, but
as we are.
The being and the whole.

The woman who loved the world.
When Marysia Portinari came
into contact she realized that the
vision of the Cosmos revealed by the
photography of modern astronomy
was similar to her way of feeling,
conceiving and creating artistic forms.
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pois, novo debaixo do sol.
“Há alguma coisa de que se possa
dizer; vê, isto é novo? Já foi nos séculos
que foram antes de nós.”

Marysia Portinari sabe por experiência
pessoal de artista e narradora que o
mundo que vemos é o mundo que
somos.

Somos só lágrimas na chuva?

O mundo não é o que contamos do
mundo, Nós contamos o mundo que
vemos, o universo que somos.
Descrever o mundo é uma maneira
de descrevermos a nós mesmo.
Descrever o mundo é uma maneira
de dizermos o que desejamos ser.
Não vemos o mundo como ele é,
mas como nós somos.
O ser e o todo.

A mulher que amou o mundo.
Quando Marysia Portinari entrou
em contato percebeu que a visão do
Cosmo, revelada pela fotografa da
moderna astronomia era semelhante

ao seu modo de sentir, conceber e criar
formas artísticas. Ela compreendeu, pela
primeira vez, a grandeza do Universo
e que esta grandeza correspondia a
uma matriz humana. O incomensurável
sideral e a vida humana breve, fugaz e
plena de indagação, tinham este ponto
em comum: uma maneira de conceber
e expressar a forma.
Marysia sempre se destacou pela
individualidade e pessoalidade de sua
arte. Conviveu no mundo cosmopolita
brasileiro, em certo momento localizado
no Rio de Janeiro, e não se assimilou,
no sentido da submissão, de que
não adotou as formas previsíveis.
Essa pessoalidade era não apenas a
sua maneira de se expressar, mas,
principalmente, uma maneira de ver o
mundo. Mais do que “o gozo” pessoal
de ver os seus sentimentos expressos,
ela oferecia a si mesmo uma concepção
coordenada e coerente do que a
rodeava. O entorno, melhor ainda, a
maneira de perceber o entorno, era a
sua arte.
Hoje esse entorno tem a
dimensão do espaço sideral e da vida
cosmológica, do movimento dos astros
e das forças naturais que regem este
movimento. Do pequeno ao infnito,
mas sempre a partir do seu olhar e de
sua compreensão sobre o real e da
compreensão do que seja o real.
A construção da imagem dessa
compreensão é perfeitamente coerente
com o percurso de sua narrativa. Marysia
19
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She understood, for the frst time, the
greatness of the Universe and that this
greatness corresponded to a human
matrix. The immeasurable sidereal and
the brief human life, feeting and full of
inquiry, had this point in common: a way
of conceiving and expressing form.
Marysia has always stood out for the
individuality and personality of her art.
She lived in the Brazilian cosmopolitan
world, at a certain moment located in
Rio de Janeiro, and did not assimilate,
in the sense of submission, that she
did not adopt predictable forms. This
personality was not only her way of
expressing herself, but, above all, a
way of seeing the world. Rather than
the personal “enjoyment” of seeing
her expressed feelings, she ofered
herself a coordinated and coherent
conception of what surrounded her.
The environment, better yet, the way of
perceiving the environment, was her art.
Today this environment has
the dimension of outer space and
cosmological life, the movement of the
stars and the natural forces that govern
this movement. From small to infnity,
but always from her perspective and
her understanding of the real and the
understanding of what real is.
The construction of the image of this
understanding is perfectly consistent
with the course of her narrative. Marysia
elaborates geometric forms constructed
from small signs that by association
constitute in broader forms. There is
20

in this elaboration the feeling that the
creation of these geometric forms has
its own north, since they are not of the
intellectual domain. Its character of
form, made of small forms aggregated
by association, grants the command,
to a large extent, to intuition. It is what

Estrela Distante, det.
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elabora formas geométricas construídas
a partir de pequenas sinalizações que
por associação vão se constituindo
em formas mais amplas. Existe nessa
elaboração a sensação de que a criação
dessas formas geométricas tem o seu
próprio norte, uma vez que não são

do domínio intelectual. O seu caráter
de forma feita de pequenas formas
agregadas por associação confere o
comando, em boa parte, à intuição. É
o que dá a sensação de independência
da forma, como se ela se organizasse
a partir de um projeto próprio. O que,
de certa maneira, também é verdade,
já que não é comandada, na sua
totalidade, por um projeto intelectual.

Marysia Portinari tem uma percepção
abrangente do mundo, Ou seja, uma
percepção integral do mundo. Uma
maneira de perceber o real que não
exclui nada do existente. No seu caso
de pintora ao retratar o que existe, cabe
a defnição existencialista, “A existência
precede a essência.” E não só é isto que
tem orientado a sua vida e trabalho,
como é o que a moveu nesta fase atual.
A sua visão ampliada é mais claramente
cósmica.

Há artistas que tem apenas uma
visão de si mesmo, sempre caricatural,
sempre vertida verbalmente pelo
ego. Eles estão sempre com a voz
empostada nos contando de sua
necessidade de expressão. O que será
isso? Um movimento do corpo em
direção à si mesmo? Alguma coisa
que se forma visceralmente? É pouco
interessante esse egocentrismo. A
motivação vocacional da arte é contar o
21
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gives the sense of independence of
form, as if it were organized from a
project of its own. Which, in a way, is
also true, since it is not commanded in
its entirety by an intellectual project.

Marysia Portinari has a
comprehensive perception of the world,
that is, an integral perception of the
world. A way of perceiving the real that
excludes nothing from the existing.
In her case as a painter, in portraying
what exists, the existentialist defnition is
suitable: “Existence precedes essence.”
And this is not only what has guided her
life and work, but also what moved her
at this current stage. Her enlarged vision
is more clearly cosmic.

There are artists who only have a
vision of themselves, always caricatured,
always verbally translated by the ego.
They are always in a deep voice telling
us about their need for expression. What
will that be? A movement of the body
towards itself? Something that forms
viscerally? Such self-centeredness is
uninteresting. The vocational motivation
of art is to tell what is perceived of the
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world and of man in the world and of
the world in man.

Marysia Portinari’s fdelity to her
perception is noteworthy. She has the
conviction of an artist on the world,
for she also does not need proof or
to prove. The Carioca world that she
inhabited while young shows this
enormously. She was in the studio of
Candido Portinari, her uncle, in the
Brazilian cosmopolitan city, where new
scientifc and artistic theories were
discussed. Physics, chemistry, literature,
archeology, anthropology, psychology.
Civilization, despite the wars, was a new
civilization. And Portinari was the most
prominent painter among us. Art critic
Antonio Bento, a jurist and scholar, put
forward the thesis that Portinari was the
painter of the Third World. Portinari’s
studio was one of the energetic centers
of the new times. Marysia Portinari has
preserved a lyric way of seeing the
world, love, modest daily life, the circus
as a temple of creation and colors,
and fnally the Cosmos, the setting of
bodies and dazzling energies. The occult
becomes manifest.
From micro to macro. The new scale
of the 21st century.
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que se percebe do mundo e do homem
no mundo e do mundo no homem.

A fdelidade de Marysia Portinari à
sua percepção é digna de observação.
Ela tem sobre o mundo a convicção
de um artista, pois também ela não
precisa de provas ou de provar. O
mundo carioca que ela jovem habitou
demonstra isso fartamente. Ela esteve
no ateliê de Candido Portinari, seu tio,
na cidade cosmopolita brasileira, onde
se discutiam as novas teorias científcas
e artísticas. Física, química, literatura,
arqueologia, antropologia, psicologia. A
civilização, apesar das guerras, era uma
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nova civilização. E Portinari era o pintor
mais em evidência entre nós. O crítico
de arte Antonio Bento, jurista e erudito,
aventou a tese de que Portinari era o
pintor do Terceiro Mundo. O ateliê de
Portinari era um dos centros enérgicos
dos novos tempos. Marysia Portinari
conservou uma maneira lírica de ver
o mundo, o amor, a vida cotidiana e
modesta, o circo como templo de
criação e cores e, fnalmente, o Cosmo,
o cenário dos corpos e das energias
deslumbrantes. O oculto se torna
manifesto.
Do micro ao macro. A nova escala
do século XXI.
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A life story. The incomplete
biography of Marysia Portinari. Symbolic
aspects of the course.
What will it be like to be born to life
when you live in the world of art?
Marysia Portinari grew up under
the mythical sun of uncle Candido
Portinari, considered, at the time,
the greatest Brazilian painter of all
time. The international and national
testimonies and reviews are impressive,
as fundamental characters of cultural
life are among them. And this very
special uncle was lovingly attached to
the family and to Brodowski, a small
town in São Paulo where he was
born. During his vacation, Portinari
used to leave Rio de Janeiro and visit
Brodowski, where he had organized
a small, illuminated studio at his
father’s house and where he painted
the “Nonna Chapel”, a remarkable
chapel made especially for his elderly
grandmother who could no longer
walk to church every morning. And
Marysia, on vacation, accompanying
her parents, also left Araçatuba
towards her grandparents’ house.
Certainly the girl was more interested
in children’s play, but the famous relative
was there, whom everyone treated with
respect, but of whom they were close.
Her memory was that of a man a little
strange, aware of a strong personal
story, but whom everyone called
Candinho.
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Uma história de vida. A biografa
incompleta de Marysia Portinari.
Aspectos simbólicos do percurso.
Como será nascer para a vida
quando se habita o mundo da arte?
Marysia Portinari cresceu sob o
sol mítico do tio Candido Portinari,
considerado, na época, o maior pintor
brasileiro de todos os tempos. Os
testemunhos, críticas e depoimentos
internacionais e nacionais são
impressionantes, pois entre eles estão
personagens fundamentais da vida
cultural. E este tio tão especial era
amorosamente ligado à família e a
cidade de Brodowski, no interior de São
Paulo, onde nascera. Nas férias, Portinari
costumava sair do Rio de Janeiro e
visitar Brodowski onde, na casa paterna,
organizara um pequeno e iluminado ateliê
e onde pintara a “Capela da Nonna”, uma
notável capelinha feita especialmente para
a sua avó idosa que já não podia caminhar
até a igreja todas as manhãs. E Marysia,
nas férias, acompanhando os seus pais,
também se deslocava de Araçatuba para a
casa de seus avós.
Certamente a menina estava mais
interessada nas brincadeiras infantis, mas
tinha presente o parente famoso a quem
todos tratavam com o devido respeito,
mas de quem eram próximos. A sua
lembrança era a de um homem um
pouco estranho, consciente de uma
forte história pessoal, mas a quem todos
chamavam de Candinho.
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When she became interested in
drawing, as an adolescent, aunt Maria
took her to the São Paulo Art Museum
(MASP), where she was received by
Flávio Mota, an intellectual and brilliant
teacher and assistant to Pietro Maria
Bardi, the builder of the main art
collection in South America and director
of the Museum.
Flávio Mota was a cordial intellectual.
The testimonies of friends, colleagues
and students often emphasize the
originality of his ideas, the vastness of
his knowledge and the goodwill with
interlocutors. Flávio Mota took her
to painter Waldemar da Costa, an art
teacher and infuential cultural agitator,
a pioneer in the creation of art salons
and in the regimentation of artists and
intellectuals against Nazism. At a very
young age, Marysia had in Waldemar da
Costa her frst master of painting and life.
The same aunt Maria took Marysia
and her drawings to the uncle painter:
“... for Candinho to see”. Candido
Portinari was in São Paulo because
of an important Special Room at the
International Biennial of São Paulo,
where he showed the studies carried out
for the great murals “War and Peace”.

‘I liked drawing, so I took a book and,
of course, I had no idea...
Aunt Maria took me to the São Paulo
Art Museum. It was here on Sete de Abril
street, and Flávio Mota was a professor
26
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there, or a director, he had an infuential
position and was very close to her.”
She asked for a scholarship for me:
“Sure, it’s okay.”
He introduced me to Waldemar da
Costa.
Waldemar da Costa - “Have you
studied drawing, do you practice
anything?”
Marysia- “No, I want to start from
scratch.”
Marysia started in the 6.30 pm class,
the beginners. One of the pillars of MASP
was the didactic part, with lessons in art
history, initiation in art for young people,
youth orchestra, conferences, debates.
There, they dedicated themselves to
copying, making observation drawings,
learning the correct use of instruments,
had theory and history classes.
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A mesma tia Maria levou Marysia e
os seus desenhos ao tio pintor: “... para
o Candinho ver”. Candido Portinari
estava em São Paulo em razão de uma
importante Sala Especial na Bienal
Internacional de São Paulo na qual
mostrava os estudos realizados para os
grandes murais “Guerra e Paz”.

‘Eu gostava de desenhar, então
pegava um livro e, lógico, não tinha
qualquer noção...

Ao se interessar pelo desenho, na
adolescência, foi levada pela tia Maria
ao Museu de Arte de São Paulo e foi
recebida pelo Flávio Mota, intelectual e
professor brilhante e auxiliar de Pietro
Maria Bardi, o construtor do principal
acervo de arte da América do Sul e
diretor do MASP.
Flávio Mota era um intelectual
cordial. Os testemunhos dos amigos,
colegas e alunos costumam ressaltar a
originalidade de suas idéias, a vastidão
do seu conhecimento e a boa vontade
com os interlocutores. Flávio Mota a
levou ao pintor Waldemar da Costa,
professor de arte e infuente agitador
cultural, pioneiro na criação de salões
de arte e na arregimentação de artistas
e intelectuais contra o nazismo. Muito
jovem, Marysia teve em Waldemar da
Costa o seu primeiro mestre de pintura
e de vida.

A tia Maria me levou ao Museu de
Arte de São Paulo. Ficava aqui, na Sete
de Abril, e o Flávio Mota era professor
lá, ou diretor, tinha um cargo infuente e
era muito amigo dela”.”
Ela pediu uma bolsa de estudos para
mim: “Claro, está tudo bem”.
Ele me apresentou ao Waldemar da
Costa.
Waldemar da Costa – “Você já
estudou desenho, tem prática de
alguma coisa?”
Marysia- “Não, quero começar do
começo.”
Marysia começou na turma das
18:30 h, a dos principiantes. Um dos
pilares do MASP era a parte didática,
com aulas de história da arte, iniciação
em arte para jovens, orquestra juvenil,
conferências, debates. Ali os jovens se
dedicavam a copiar, fazer desenhos de
observação, aprendiam o uso correto
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However Marysia showed
unsuspected ability and rigorous
Waldemar da Costa transferred her to
the 8 pm class.

“Uncle Candinho came to São
Paulo, participating in the Biennial in a
special room for studies of “War and
Peace.” He stayed at Hotel Esplanada,
and aunt Maria said: “Come on, I’ll take
your drawings for Candinho to see.”
We went there, he saw them, got
interested and started talking to me:
Portinari - “You should do this here”.
He asked: “Are you on vacation
now?”
Marysia - Yes, I am.
Portinari - “Let’s go to Rio, right,
Maria? She could go see the work there.”
The work was “War and Peace”,
murals that during the creation
process had already become national
expectations.
28

Marysia - “Yes, I’ll talk to my mother.”
And we went to Rio.
“I was there for a whole month. We
went to Tupi TV’s studio, where he was
working. Chateaubriand ofered a studio
that was not fnished yet. I think it was in
Botafogo.”

For one month, the 16-year-old
girl drew in the studio. Portinari even
arranged a pregnant woman to serve
as a model. While Portinari was doing
“War and Peace”, aided by Rosinha Leão
and Enrico Bianco, Marysia, in her frst
concentrated and continuous efort,
drew.
Being born to the adult world in an
art environment with such exceptional
teachers, masters and examples, led by
a dynamic, protective aunt open for an
activity as little valued as art, grants the
youth and her option a rare naturalness.
This tranquility in relation to the artistic
career accompanied Marysia in her
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dos instrumentos, tinha aulas de teoria e
de história.
Entretanto Marysia demonstrou
insuspeitada habilidade e o rigoroso
Waldemar da Costa a transferiu para a
turma das 20:00 h.

“Tio Candinho veio para São
Paulo, participando da Bienal numa sala
especial de estudos do “Guerra e Paz”.
Ficou hospedado no Hotel Esplanada e
a tia Maria falou: “Vamos lá que eu vou
levar seus desenhos para o Candinho
ver”.
Fomos lá, ele olhou, se interessou e
começou a conversar comigo:
Portinari -“Isso aqui você devia fazer
assim e tal”.
Perguntou: “Você está de férias
agora?”.
Marysia - Estou sim.
Portinari - “Vamos para o Rio, não é,
Maria ? Ela podia ir ver a obra lá”.

A obra era “Guerra e Paz”, murais que
no seu processo de criação já se haviam
tornado em expectativa nacional.
Marysia - “Vou sim, vou falar com a
minha mãe.”
E fomos para o Rio.
“Fiquei um mês inteirinho lá. Íamos
para o estúdio da Tv. Tupi, onde ele
estava trabalhando. O Chateaubriand
cedeu um estúdio que não estava
terminado ainda. Acho que era em
Botafogo.”

Durante um mês a jovem de 16 anos
desenhou no estúdio. Portinari chegou
a arrumar uma mulher grávida para
servir de modelo. Enquanto Portinari
fazia “Guerra e Paz”, auxiliado por
Rosinha Leão e Enrico Bianco, Marysia,
no seu primeiro esforço concentrado e
continuado, desenhava.
Nascer para o mundo adulto num
ambiente de arte com professores,
mestres e exemplos tão excepcionais,
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course. In many ways it always seemed
to Marysia Portinari that making art was
a daily way of living, without excessive
anguish, tension, or doubt.

Later, on more than one occasion,
Marysia lived in Rio at the house of
Candinho, with whom, despite the
diference in age, she developed an
open and frank friendship. In Rio she
lived with fgures of high signifcance
in the life of the country. Poet Carlos
Drummond de Andrade, perhaps the
main poet of the twentieth century in
our country. Pernambuco-born poet
Manuel Bandeira, of great participation
in the national life. Journalist Hélio
Fernandes, a political reporter, later
owner of the “The Tribuna da Imprensa”
newspaper. Journalist and writer Antonio
Callado, who, when Portinari died, wrote
the best obituary of our press. Poet
Nicolas Guillén, with whom Marysia
learned the hidden meaning that words

Tangram em azul, det.

and forms acquire in art. Painter Maria
Luisa Leão. Writer Dalcidio Jurandir.
Much of this detailed information
was taken from a long testimony by
Marysia Portinari to the Portinari Project
in 1985.

Living in Portinari’s scholarly world,
in the universe of exquisite painting,
high-intensity poets, famous writers,
prominent journalists, Marysia preserved
her artistic personality intact, a gentle
way of approaching the subject, and a
vision that repeatedly seems the result
of dream and fantasy. Tragedy, despair
and disenchantment, so common to the
intellectuals of undeveloped countries,
did not contaminate her painting. The
will for a political reformist art, engaged
in social transformation, an art capable
of changing the social conscience of
the public, is not part of her repertoire.
The high modernist inquiries, the
deconstruction of social conventions,
the attempt to demystify traditional
values, the ironic or humorous approach
to human relations are also not in her
pictorial interest.
In her case, it is not only an
independent - but enchanted - vision: it
is as if the painter always sees the world
for the frst time. Or as if, provoked by
the subject matter, she would shatter
the images of a pre-existing universe,
a persistent and unique continent. Or
as if the infantile joy caused merely by
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conduzida por uma tia dinâmica,
protetora e aberta para uma atividade tão
pouco valorizada como a arte, confere à
juventude e à sua opção uma naturalidade
rara. Esta tranqüilidade em relação à
carreira artística acompanhou Marysia em
seu percurso. De muitas maneiras sempre
pareceu a Marysia Portinari que fazer arte
era uma maneira cotidiana de viver, sem
excessiva angústia, tensão ou dúvidas.

Posteriormente, em mais de uma
ocasião, Marysia viveu no Rio na casa
de Candinho, com quem, apesar
da diferença de idade, desenvolveu
uma amizade aberta e franca. No
Rio ela conviveu com fguras de alta
signifcação na vida do país. O poeta
Carlos Drummond de Andrade, talvez
o principal poeta do século vinte em
nosso país. O poeta pernambucano
Manuel Bandeira, de grande participação
na vida nacional. O jornalista Hélio
Fernandes, repórter político, mais tarde
proprietário do jornal “A Tribuna da
Imprensa”. O jornalista e escritor Antonio
Callado que, quando da morte de
Portinari, escreveu o melhor necrológico
da nossa imprensa. O poeta Nicolas
Guillén, com quem Marysia aprendeu a
oculta signifcação que as palavras e as
formas adquirem na arte. A pintora Maria
Luisa Leão. O escritor Dalcidio Jurandir.
Muitas destas informações
detalhadas foram retiradas de um longo
depoimento de Marysia Portinari ao
Projeto Portinari, em 1985.

Vivendo no mundo erudito de
Portinari, no universo da pintura
requintada, dos poetas de alta
intensidade, dos escritores famosos,
de jornalistas destacados, Marysia
preservou intacta a sua personalidade
artística, uma maneira suave de
abordar o assunto e uma visão que,
seguidamente, parece fruto do sonho e
da fantasia. A tragédia, o desespero e o
desencanto, tão comuns aos intelectuais
de países poucos desenvolvidos,
não contaminaram a sua pintura. A
vontade de uma arte reformadora
política, engajada na transformação
social, uma arte capaz de modifcar
a consciência social do público, não
faz parte de seu repertório. Também
não é de seu interesse pictórico a alta
indagação modernista, a desconstrução
de convenções sociais, a tentativa de
desmistifcação de valores tradicionais,
a abordagem irônica ou de maneira
humorística das relações humanas.
No seu caso, não é só uma visão
independente, mas encantada: é como
se a pintora sempre observasse o mundo
pela primeira vez. Ou como se, provocada
pelo assunto, desfasse as imagens de um
universo pré-existente, um continente
persistente e único. Ou como se a alegria
infantil diante da constatação da simples
existência, da existência sem causa, do
efeito sem justifcativa, do fenômeno
do mundo sem passado ou futuro, mas
de simples existência, permanecesse
inteiro no adulto, apenas matizado pela
qualidade do ofício.
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existence, by causeless existence, by the
unjustifed efect, by the phenomenon
of the world without past or future, but
merely existence, remained whole in the
adult, only colored by the quality of the
occupation.

From Circus to infnity.
The circus scenes are among
the best Marysia Portinari painted. In
this series she used all the resources
accumulated in a life entirely devoted
to art. In these paintings the artist has
united her love of geometry, the lyricism
of her world view, the childish memories
of magical existence, the dreams of the
circus star, the abolition of the force of
gravity in the lightness of bodies.
The golden woman.
The circus star with her red umbrella.
The circus star in her starry clothes,
her dress tight on her slim body. The
spotlights on her, the other actors
circling around her, and the crowd
suspended, trapped in anticipation of the
next gesture.
The circus star is the woman child:
an eccentric activity, in the center of
the ring, stripped of past and without
perspective.
What is the future of the circus star?
Hers is a house on the road, from city
to city, free from all ties, in the shadow
32
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of an inexpressive daily life, and which
every day lights up in the ring.
How many children ever wanted to
go away with the circus? In Marysia the
circus revived on the easel.
The “saltimbancos” are a family.
People on the road, serene and with no
other community but their group. Art
theme in Seurat, in Toulouse Lautrec,
famous in the paintings of young Pablo
Picasso. It is remarkable how they
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na leveza dos corpos.
A mulher dourada.
A estrela do circo com o seu guardachuva vermelho.
A estrela do circo com as suas
roupas estreladas, com as vestimentas
justas no corpo esbelto. As luzes dos
holofotes focadas nela, os outros atores
circulando a sua volta, e a multidão
suspensa, presa na expectativa do
próximo gesto.
A estrela do circo é a mulher criança:
uma atividade excêntrica, no centro do
picadeiro, despida de passado e sem
perspectiva.
Qual o futuro da estrela do circo? A
sua é uma casa na estrada, de cidade
em cidade, livre de todas as amarras, na
sombra de um cotidiano inexpressivo
e que, todos os dias, se acende no
picadeiro.

Do Circo ao infnito.
As cenas circenses estão entre o
que de melhor Marysia Portinari pintou.
Nesta série ela utilizou todos os recursos
acumulados em uma vida inteiramente
voltada para a arte. Nestas pinturas a
artista uniu o seu amor à geometria,
o lirismo de sua visão do mundo, as
memórias infantis da existência mágica,
os sonhos adivinhados da estrela do
circo, a abolição da força da gravidade

Quantas crianças não desejaram
partir com o circo? Em Marysia o circo
reviveu no cavalete.
Os saltimbancos formam uma
família. Gente da estrada, serena e
sem outra comunidade senão o seu
grupo. Tema da arte em Seraut, em
Toulouse Lautrec, famosa nas pinturas
do jovem Pablo Picasso. É notável
como sempre estão circunspetos,
sérios, com os rostos inexpressivos.
Ainda hoje são errantes e tornam vivas
as referências medievais. Em Marysia
eles não aparecem na várzea e nos
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are always circumspect, serious, with
expressionless faces. Even today they
are wandering and make medieval
references alive. In Marysia they do not
appear in the foodplain and in the open
land, because they always inhabit the
ring.

romantic solidly constructed by adult
knowledge, solidly structured in an oval
and geometric composition, drawn with
rigor. In no other phase, in no other
subject, is the painter as complete in her
lyricism as in the construction of this
reality.

Young men dressed in blue and stars
who look young for eternity.

And the adult dreams of
remembering the circus that he never
lived, but if he had lived, the desire is that
it would be exactly like this.

Marysia’s circus is a curiously
childlike circus, although performed with
mastery.
And it is a circus universe, closed
in on itself, modeled out of children’s
dreams: the golden woman of all colors
in an oval universe and able to contain
the most varied characters.
The pictorial basis of circus scenes
consists of a double vector.

Geometrization is the frst vector,
present in the structure of the drawing
and the composition, announced on the
garments and on the masts and ropes.
And the intense and delirious
chromatism is the second vector.
The psychic source is the dream,
the gaze that sees the nonexistent,
the memory that is organized not by
what’s lived, but by what’s imagined.
Maybe, romantic. But if it is, it is the
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The circus star.
The woman on the trapeze.
A correction of the past, a past built
entirely in daydream, always adorned
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descampados, pois habitam sempre o
picadeiro.
Os jovens vestidos de azul e
estrelas que parecem jovens por toda a
eternidade.
O circo de Marysia é um circo
curiosamente infantil, mesmo executado
com maestria.
E é um circo universo, fechado em si
mesmo, modelado dos sonhos infantis:
a mulher dourada de todas as cores
num universo oval e capaz de conter as
mais variadas personagens.
A base pictórica das cenas circenses
é constituída de um duplo vetor.

A geometrização é o primeiro vetor,
presente na estrutura do desenho e da
composição, anunciada nas vestimentas
e nos mastros e nas cordas.
E o cromatismo intenso e delirante, é
o segundo vetor.
A fonte psíquica é o sonho,
o olhar que vê o inexistente, a
memória que se organiza não pelo
vivido, mas pelo imaginado. Talvez,
romântico. Mas, se for, é o romântico
solidamente construído pelo saber
adulto, solidamente estruturado
numa composição oval e geométrica,
desenhado com rigor. Em nenhuma
outra fase, em nenhum outro assunto,
a pintora é tão completa em seu lirismo
quanto na construção desta realidade.
E os sonhos do adulto ao se recordar
do circo que nunca viveu, mas, se
tivesse vivido, o desejo é que ele fosse
exatamente assim.
A estrela do circo.
A mulher no trapézio.
Uma correção do passado, um
passado inteiramente construído no
devaneio, sempre adornado de luzes
e de um picadeiro iluminado, eterno e
feito de azuis.
Luzes.
Mas e o público?
Neste encantamento está ausente
a multidão, mas a adivinhamos no
movimento rítmico dos corpos, na
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with lights and an illuminated, eternal
ring made of blues.
Lights.
But what about the audience?
In this enchantment the crowd is
absent, but we can fgure it out in the
rhythmic movement of bodies, in the
circular composition, in the revealing
focus of the luminous projection.
The audience of this circus is me,
us, who contemplate the painting of
Marysia.

In her case, this non-objective
painting is an experience of the artist
who strips of all the narrative character
that characterized her work. It is as if
the artist worked only with structures.
As if she brought to the foreground
that which has always been the
unrecognized, invisible, as it is the
structure of a narrative - and sometimes
descriptive - painting.
Today the circus is the universe.
The universe is like the circus.
Geometry.
The occult becomes manifest.
The manifest is enchanted.

Today the circus is the universe.
The hidden aspect of the work
by Marysia Portinari, ajar here and
there, rarely explicit, is geometry, pure
geometry. Little seen and shared by
the public, away from the lights, it
remains as a private exercise, as a secret
organization that the artist exercises
to enjoy the relations between parts
and symmetry, to exalt chromatism, to
experience abstract, non-objective and
stripped thinking.
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As if it were the frst time.
It is a chain of lights and shadows
and obscurity.
The mythical sun meets the suns of
outer space.

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

composição circular, no foco revelador
da projeção luminosa.
O público deste circo sou eu, somos
nós, os que contemplam a pintura de
Marysia.

não reconhecido, invisível, pois estrutura
de uma pintura narrativa e, por vezes,
descritiva.
Hoje o circo é o universo.
O universo é como o circo.
A Geometria.
O oculto se torna manifesto.

Hoje o circo é o universo.
O aspecto oculto da obra de
Marysia Portinari, entreaberto aqui e
ali, raramente explicito, é a geometria,
a pura geometria. Pouco vista e
partilhada pelo público, afastado das
luzes, permanece como um exercício
particular, como uma organização
secreta que a artista exercita para fruir
das relações entre partes e da simetria,
exaltar o cromatismo, experimentar o
pensamento abstrato, não objetivo e
despojado.

O manifesto é encantado.
Como se fosse a primeira vez.
É um encadeamento de luzes e
sombras e obscuridades.
O sol mítico se encontra com os sóis
do espaço sideral.

No seu caso, esta pintura nãoobjetiva é uma experiência da artista
que se despe de todo o caráter narrativo
que caracterizou a sua obra. É como se
a artista trabalhasse somente com as
estruturas. Como se trouxesse para o
primeiro plano aquilo que sempre foi o

Pág. 38/39 Circo, c. 2012, o.s.t,
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Marysia Portinari
contemplated the Universe and
saw that it was good. Not only
was it beautiful and dazzling, it
had shadows and blackness,
dense and unfathomable abysses,
black and mysterious holes that
seemed to contain whole
galaxies, immense celestial
bodies, solitary comets that came
too close, and other
unimaginable enigmas. However,
this immeasurable spacetime, populated here and there by
galaxies and tremendous
energies, seemed familiar to her.
Is there in me - she wondered - a
confguration corresponding to
the Universe and that makes me
know it and recognize it?
Marysia Portinari contemplou
o Universo e viu que ele era bom.
Não só ele era belo e fulgurante,
como possuía sombras e
negrumes, abismos densos e
insondáveis, buracos negros e
misteriosos que pareciam conter
em seu interior galáxias inteiras,
imensos corpos celestes, cometas
solitários que se aproximaram
demais e outros e inimagináveis
enigmas. Entretanto, este
incomensurável espaço-tempo,
povoado aqui e ali por galáxias e
energias tremendas, lhe pareceu
familiar. Será que em mim, ela se
indagou, existe uma confguração
correspondente ao Universo
e que me faz conhecê-lo e
reconhece-lo?
Circo, c.2013, o.s.t.
Pág. 42/43 Trama cromática, c. 2014, o.s.t
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Parabolas em Vermelho II, o.s.t., 2012, A.C.I.D.

Marysia Portinari is a woman who
lives in the twenty-frst century and
therefore she glimpsed the Universe
through human scientifc creation.
Photos, images, registers operated by
individual or combined probes and
astronomical stations, interpretations
of codes and their transformations in
images. It was in this collection of our
time that the artist lived her experience.
And she did it in her own way, as an
artist and a subjective observer of life.
She did not care about technology,
science, codes. She simply experienced
the images and suggestions that the
images provide.
### TEXTO EM PORTUGUÊS
Marysia Portinari é uma mulher que
habita o século vinte e um e por isso ela
vislumbrou o Universo por intermédio
da criação cientifca humana. Fotos,
imagens, registros operados por sondas
e postos astronômicos individuais ou
combinados, interpretações de códigos
e suas transformações em imagens.
Foi nesse acervo de nossa época que
a artista viveu a sua experiência. E o fez
de maneira própria, como uma artista e
uma observadora subjetiva da vida. Não
se preocupou com a tecnologia, com a
ciência, com os códigos. Simplesmente
vivenciou as imagens e as sugestões que
as imagens propiciam.

Pág. 46/47 Sem título, o.s.t., S.D., A.C.I.E.
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Pág. 48 Arabesco, o.s.t., 70x50 cm, A.C.I.D.

Sem Titulo, o.s.t, 70x70 cm, S.D., A.C.I.D.

Pág. 50/51 Espiral. c. 2017, o.s.t.
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Paralelas, o.s.t. 60x50 cm, 2007, A.C.I.D.
52

Estrela Distante, o.s.t., 80x80 cm, 2004, A.C.I.E.
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54

Cosmos. c.2016 , o.s.t.

55

Nebulosa, c.2016, o.s.t.

56

ST , o.s.t., 100x100, 2012, AID.
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58

As Luzes da Noite e a Lua, o.s.t.,
130x160 cm, 2012
A.C.I.D.

59

Pixels em Laranja, o.s.t., 100x120 cm, 2004, A.C.I.E.
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Pixels em Azul, o.s.t. 100x150 cm, 2005, A.C.I.D.
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And in all, Marysia Portinari felt and
thought and her literally inconclusive
thoughts became concretely paintings.
The exact shape of human. The
dimension of human. The shape
of human soul. The being and the
everything. The being and the whole.
The being and the Cosmos. The Sidereal
Being. The human condition. The
universe and Marysia Portinari.
### TEXTO EM PORTUGUÊS.
E, em tudo, Marysia Portinari sentiu
e pensou e os seus pensamentos
literalmente inconclusivos se tornaram
concretamente pinturas. O exato
formato do humano. A dimensão do
humano. O formato da alma humana.
O ser e o tudo. O ser e o todo. O ser
e o Cosmo. O Ser Sideral. A condição
humana. O universo e Marysia Portinari.

Crepusculo,
o.s.t. 60x60 cm,
2004, A.C.I.E.
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Noite Iluminada, o.s.t., 80x80 cm, 2012, A.V.
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Tangram em azul, o.s.t., 60x80 cm, 2016, A.V.

Pág. 66/67 Bright turquoise star, o.s.t ., 110x170 cm, 2015, A.V.
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Pág. 68 Ice blue stars, o.s.t., 94x68 cm, 2016, A.V.

Sem título, o.s.t., 80x60 cm, S.D., A.V.
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Pág. 70/71Skay full of stars, o.s.t., 80x100 cm, 2016, A.V.

Cosmos III. c. 2015, o.s.t.
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Sky full of stars, o.s.t., 120x120 cm, 2016, A.V.
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Pág. 74/75 Glitterning star cluster, o.s.t., 110x170 cm, 2016, A.V

Sem título, o.s.t, 100x100 cm, 2015, A.V.
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Stras blue, o.s.t., 100x130 cm, 2017, A.V.

Marysia Portinari knows from her
personal experience as an artist and
narrator that the world we see is the
world we are.
Are we only tears in rain?

Marysia Portinari sabe por experiência
pessoal de artista e narradora que o
mundo que vemos é o mundo que
somos.
Somos só lágrimas na chuva?

The world is not what we tell of the
world, We tell the world we see, the
universe we are.

O mundo não é o que contamos do
mundo, Nós contamos o mundo que
vemos, o universo que somos.

Describing the world is a way of
describing ourselves.

Descrever o mundo é uma maneira
de descrevermos a nós mesmo.

Describing the world is a way of
saying what we want to be.

Descrever o mundo é uma maneira
de dizermos o que desejamos ser.

We do not see the world as it is, but
as we are.

Não vemos o mundo como ele é,
mas como nós somos.

The being and the whole.

O ser e o todo.
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Pág. 78/79 Cluster Star - Bright turquoise - Coleção anos luz, o.s.t., 110x170 cm, 2015, A.V.

Diamond, o.s.t., 100x100 cm, 2016, A.V.

Sem título, o.s.t., 100x100 cm,
2015, A.V.
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Pág. 82/83, o.s.t., 140x200 cm, 2017.

Constelação, c. 2018, o.s.t.
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Nebulosa, c. 2018, o.s.t.
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### TEXTO EM INGLÊS

The woman who loved the
world.
When Marysia Portinari came
into contact she realized that the
vision of the Cosmos revealed
by the photography of modern
astronomy was similar to her way
of feeling, conceiving and creating
artistic forms. She understood, for
the frst time, the greatness of the
Universe and that this greatness
corresponded to a human matrix.
The immeasurable sidereal and the
brief human life, feeting and full of
inquiry, had this point in common:
a way of conceiving and expressing
form.
### TEXTO EM PORTUGUÊS.
A mulher que amou o mundo.
Quando Marysia Portinari entrou
em contato percebeu que a visão
do Cosmo, revelada pela fotografa
da moderna astronomia era
semelhante ao seu modo de sentir,
conceber e criar formas artísticas.
Ela compreendeu, pela primeira
vez, a grandeza do Universo e que
esta grandeza correspondia a uma
matriz humana. O incomensurável
sideral e a vida humana breve, fugaz
e plena de indagação, tinham este
ponto em comum: uma maneira de
conceber e expressar a forma.

Perseid meteor shower, o.s.t.,
140x160 cm, 2015, A.V.
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Sky full of stars, o.s.t., 120x120 cm, 2016, A.V.
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Red fame nebula, o.s.t., 100x100 cm, 2016, A.V.

Pág. 90/91 Sem título, o.s.t., 100x130 cm, 2015, A.V.
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Stellar freworks, o.s.t., 100x130 cm, 2016, A.V.

92

Glittering bouble, o.s.t., 80x120 cm, 2016, A.V.
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94

Orion Onde
Nascem as Estrelas,
o.s.t. 90x90 cm,
2012, A.C.I.E.

95

Bellatrix Star, o.s.t., 120x170 cm, 2017, A.V.

Perséiades Star Shawer, o.s.t.
120x120 cm, 2013-2014, A.C.I.D.
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Pág. 98/99 Os mistérios do universo - Epifânia, a.s.t., 135x160 cm, 2014, A.V.

Sem título, o.s.t., 120x120 cm, 2014, A.V.
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Maya Star - As Plêiades - Nebulosa Orion, o.s.t., 120x120 cm, 2014, A.C.I.D.

101
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Starburst - Coleção Anos Luz,
o.s.t., 120x120 cm, 2014, A.C.I.D.
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Cygnus constellation - Written in the stars, o.s.t., 120x150 cm, 2014, A.C.I.D.
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Constelação, c. 2017, o.s.t.
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Pág. 106/107 Super nova pink rubi - Orion, o.s.t., 90x90 cm, 2014, A.C.I.D.

Pink Star, o.s.t., 120x120 cm, 2014, A.C.I.D.
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Rubis-Constelação, o.s.t., 100x100, 2012, AID.
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### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Marysia Portinari has a
comprehensive perception of the world,
that is, an integral perception of the
world. A way of perceiving the real that
excludes nothing from the existing.
In her case as a painter, in portraying
what exists, the existentialist defnition is
suitable: “Existence precedes essence.”
And this is not only what has guided her
life and work, but also what moved her
at this current stage. Her enlarged vision
is more clearly cosmic.

Marysia Portinari tem uma percepção
abrangente do mundo, Ou seja, uma
percepção integral do mundo. Uma
maneira de perceber o real que não
exclui nada do existente. No seu caso
de pintora ao retratar o que existe, cabe
a defnição existencialista, “A existência
precede a essência.” E não só é isto que
tem orientado a sua vida e trabalho,
como é o que a moveu nesta fase atual.
A sua visão ampliada é mais claramente
cósmica.

Constelação II, c. 2017, o.s.t.

110

111

112

113

Pág. 112/113 Star Clusters - Safras Azuis, a.s.t., 120x120 cm, 2014, A.C.I.D.

Noite Estrelada, o.s.t. 90x90 cm, 2013, A.C.I.E.
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Milk Way, o.s.t., 120x120 cm, 2013, A.C.I.D.
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### TEXTO EM INGLÊS.

There are artists who only have a
vision of themselves, always caricatured,
always verbally translated by the ego.
They are always in a deep voice telling
us about their need for expression. What
will that be? A movement of the body
towards itself? Something that forms
viscerally? Such self-centeredness is
uninteresting. The vocational motivation
of art is to tell what is perceived of the
world and of man in the world and of the
world in man.
From micro to macro. The new scale
of the 21st century.
### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Há artistas que tem apenas uma
visão de si mesmo, sempre caricatural,
sempre vertida verbalmente pelo ego.
Eles estão sempre com a voz empostada
nos contando de sua necessidade
de expressão. O que será isso? Um
movimento do corpo em direção à si
mesmo? Alguma coisa que se forma
visceralmente? É pouco interessante esse
egocentrismo. A motivação vocacional
da arte é contar o que se percebe do
mundo e do homem no mundo e do
mundo no homem.
Do micro ao macro. A nova escala do
século XXI.

Serie Anos Luz - Estrela da Manhã, o.s.t.
100x100 cm, S.D., A.C.I.D.
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Bluet, o.s.t., 80X80 cm, 2014, A.C.I.D.
118

Ceu-Estrelado, o.s.t., 100x100, 2012, AID.
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120

Noite Estrelada, o.s.t., 80x80 cm
S.D., A.C.I.D.
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The Orion Nebula, o.s.t., 120x100 2013 AID.
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Constelação IV, c. 2017, o.s.t.
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Ceu Estrelado, o.s.t., 80x100 cm, 2011, A.C.I.E.
124

125

Sem Titulo, o.s.t., 80x80 cm, 2005, A.C.I.D.
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Ceu Estrelado, o.s.t., 80X80 cm, 2011, A.C.I.D.
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### TEXTO EM INGLÊS.

In her case, it is not only an
independent - but enchanted - vision: it
is as if the painter always sees the world
for the frst time. Or as if, provoked by
the subject matter, she would shatter
the images of a pre-existing universe,
a persistent and unique continent. Or
as if the infantile joy caused merely by
existence, by causeless existence, by the
unjustifed efect, by the phenomenon
of the world without past or future, but
merely existence, remained whole in the
adult, only colored by the quality of the
occupation.

No seu caso, não é só uma visão
independente, mas encantada: é como
se a pintora sempre observasse o mundo
pela primeira vez. Ou como se, provocada
pelo assunto, desfasse as imagens de um
universo pré-existente, um continente
persistente e único. Ou como se a alegria
infantil diante da constatação da simples
existência, da existência sem causa, do
efeito sem justifcativa, do fenômeno
do mundo sem passado ou futuro, mas
de simples existência, permanecesse
inteiro no adulto, apenas matizado pela
qualidade do ofício.

Noite Estrelada , o.s.t., 100X100 cm
2011, A.C.I.D.
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O Sol
Refetido no
Lago Azul,
o.s.t., 135x160
cm, 2010,
A.C.I.D.
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Star Asterope - A luz de uma estrela distante, o.s.t., 140x160 cm, 2014, A.C.I.D.

132

A luz do Sol refetindo-se nas águas, o.s.t., 110x170 cm, 2014, A.C.I.D.

Pág. 134/135 Sem Titulo, o.s.t., 160x200 cm, 2013, A.C.I.D.
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Refexo do sol na agua, o.s.t., 120x120 cm, 2009, A.C.I.E.
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O Sol Refetido no Lago, o.s.t., 135X160 cm, 2012, A.C.I.D.

Pág. 138/139 Cosmos IV, c. 2016, o.s.t.
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Pág. 140 Entardecer, o.s.t., 80x60 cm, 2009, A.C.I.E.

Sol da Manha, o.s.c., 62x59 cm, S.D., A.C.I.D.
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Cine Arlequim - Homenagem a Bonadei, o.s.t., 100x120 cm, 2008, A.C.I.D.
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Parábola III, c. 2014, o.s.t.

Azaleias, o.s.t., 60x50 cm
S.D., A.C.I.E.
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Turbilhao, o.s.t., 10X100 cm,
2012, A.C.I.D.
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Today the circus is the universe.
The universe is like the circus.
Geometry.
The occult becomes manifest.
The manifest is enchanted.
As if it were the frst time.
It is a chain of lights and shadows and
obscurity.
The mythical sun meets the suns of
outer space.
### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Hoje o circo é o universo.
O universo é como o circo.
A Geometria.
O oculto se torna manifesto.
O manifesto é encantado.
Como se fosse a primeira vez.
É um encadeamento de luzes e
sombras e obscuridades.
O sol mítico se encontra com os sóis
do espaço sideral.

Agua Gelada, o.s.t., 100x100 cm
S.D., A.C.I.D.
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The Whirlpool Galaxy,
o.s.t., 120x150 cm
2014, A.C.I.D.
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OFICINAS

152

Marysia Portinari
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### TEXTO EM INGLÊS.

Stars
Throughout my career, I always care
to change periodically the themes of
my paintings, creating new challenges
for my own expression and ensuring
that the painting always had some
experimental freshness, even though
painting was everything I’ve done, every
day of my life.
So I went through picturing the
intimate expressionism of dolls, the
candor expression of the typical Brazilian
country wedding, the glimpse of
physiognomy and expression of horses,
the exuberance of colors of foral
arrangements, etc.
In my present phase, the challenge
was to express the beauty of nebulae
and galaxies. These fugitive forms and
structures that are instigating even by
the immensity they express.
To express these forms, I wanted to
decompose to its minimals, creating
some triangular forms, inspired
by the work of a philosopher and
mathematician of the 20th century,
Buckminster Fuller, or Bucky Fuller, as
we prefer to call him.
He preached the mathematical
decomposition of forms into triangular
single elements and he put this into
practice, as an architect who created
famous geodesics.
To use this triangular expressionism
in painting, I had to assign colors to the
triangles, refecting the color diversity
of these nebulae and galaxies. With this,
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the result may seem abstract, but it is
not. It is very fgurative, as for example,
Cubism or even Impressionism. It is an
artistic interpretation of a real object.
Fascinating and grandiose, but a real
object.
Fuller’s geodesic dome is in about
300,000 buildings worldwide. It
represents a mid-twentieth-century
feeling, full of fear of destructive wars
and threats, dreaming of a united world,
neutral lands without political frontiers.
The project of painting galaxies
and deep sky objects involves bringing
geodesics into space. In this deep sky,
humanity expresses itself in new fights,
new dreams, stating that the world is
more than the Earth.
This minimum element, the atom of
paintings, the triangle, is the basic form.
The triangle is the unique geometrically
indeformable fgure. Given the sides, it
is fxed, trapped. It can not be crushed
like a quadrilateral. Even so, it would not
be the basic artistic element without
color. In geodesics, the triangles are
transparent, generally disregarding the
interior, the matter itself, focusing on
the shape. They are truss-like structures.
It is not the object itself. Only by
assigning color, the elements really gain
prominence and importance.
The paintings depict a cropped view
from the sky, and color is what deliniates
the object. The outline of the object also
needs to be triangulated, but the colors

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

Estrelas
Durante toda minha carreira,
sempre busquei alterar os temas
periodicamente, trazendo novos
desafos de expressão e garantindo que
a pintura sempre tivesse algum frescor
experimental, mesmo tendo sido o que
eu fz diariamente por toda minha vida.
Passei pelo expressionismo intimista
das bonecas, a expressão da candura
do casamento caipira, a captura da
fsionomia e expressão dos cavalos,
a exuberância de cores dos arranjos
forais, etc

artística de um objeto real. Fascinante e
grandioso, mas um objeto real.
O domo geodésico de Fuller está
em cerca de 300 mil construções no
mundo todo. Representa um sentimento
do meio do Século XX, cheio de guerras
e ameaças, de um mundo, uma Terra.
Trazendo as geodésicas para o
espaço profundo, a humanidade

Nessa fase atual, o desafo é exprimir
a beleza das nebulosas e galáxias. Essas
formas fugidias de estruturas que são
instigantes até mesmo pela imensidão
que elas expressam.
Para expressar essas formas, eu quis
usar uma decomposição em formas
mínimas, triangulares, inspirada pelo
trabalho de um flosofo e matemático
do Século XX, Buckminster Fuller, que
pregava a decomposição matemática
das formas em elementos únicos
triangulares. Fez isso como arquiteto em
geodésicas famosas.
Para usar essa expressionismo
triangular na pintura, tive que atribuir
cores aos triângulos, refetindo a
diversidade de cores dessas nebulosas
e galáxias. Com isso, o resultado
pode parecer abstrato, mas não é.
É totalmente fgurativista, como por
exemplo, o cubismo ou até mesmo o
impressionismo. É uma interpretação
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color very difcult to remember and
reproduce. We say, in Brazil, that it’s “the
color of the fugitive donkey”, when no
one remembers quite well what was
exactly the color.
In this model, the triangles have
to remain isolated in its own color
and integrated into an artistic tension.
Tensigrity is located in the object and the
outline of the stellar object, recreating
what Fuller called the worldaround
perception, replacing the mere
“worldwide” perception.
The idea is the same of medieval
maps, in which the fat land ends where
there is nothing, but they depicted the
nothingness with dragons and fantasy.
It’s the world outside.

are simpler. One cannot say that there
is nothing there. Only that there is little
usually seen.
In the center, the triangles illuminate
and express the calm turbulence
of the nebulae. In the language
created by Fuller, the interior have
“tensegrity,”, Fuller’s neologism for a
“tensional integrity.” Originally, it was
force tensioning a structure, but in my
pictorical counterpart, it’s the color that
creates the tension.
Note that the color tensegrity is
exactly the opposite of confusion. If the
colors are melted, blended, in a color
of lifeless sludge, a dubious brownish
158

Just as the central object is not of
confusion, the deep sky exterior is not
vacuum. It is just a place you have little
to see. You can’t see much, it is the
map of the unknown, depiction of the
mystery. It’s the realm of the besides
the object, but a world full of life and
mystery. So all the picture composes a
human adventure to the unknown and
to the frontiers of human knowledge.

Marysia

### TEXTO EM PORTUGUÊS.

se expressa em novos voos, novos
sonhos. O mundo é mais que a terra.
Esse elemento mínimo, o triangulo,
é a forma básica. O triangulo é a
única fgura geométrica indeformável.
Determinados os lados, ele está fxo,
preso. Não pode ser esmagado como
um quadrilátero. Mesmo assim, ele não
pode ser o elemento artista básico sem
cor. Nas geodésicas, os triângulos são
transparentes, em geral, valorizando
a forma, mas desprezando o interior.
Ficam como treliças, estruturas de
apoio. Não é o objeto em si.
Só atribuindo uma dimensão de cor
aos triângulos que a forma realmente
ganha destaque e importância.
O quadro retrata um corte do céu,
sendo que a cor é o que delimita o
objeto. O contorno do objeto também
precisa ser triangulado, mas as cores
são mais simples. Não se tem direito de
dizer que ali não há nada. Só que ali se
vê pouco.
No centro da ação, os triângulos
iluminam e expressam a turbulência
serena das nebulosas.

fundidas, essas se misturam, em uma
cor de lodo sem vida, cor de burro
quando foge.
Elas tem de se manter isoladas
e integradas em tesão, em uma
tensigridade artistica.
A tensigridade se localiza no objeto
e no contorno do objeto estelar, vem
o que Fuller chamava de worldaround
(que eu traduziria como “mundo afora”),
substituindo a palavra worldwide
(mundial)
A ideia é dos mapas medievais, em
que a terra plana termina onde não há
nada. Eles mesmos preenchiam esse
nada com dragões e fantasia
É o mundo afora. Assim como o
interior não é de confusão, o exterior
não é de nada. É do que não se vê.
Do desconhecido, do mistério. É
um mundo afora, cheio.de vida e de
mistério

Marysia

Na acepção de Fuller, o interior
é onde se encontra a “tensegrity”,
a “tensegridade”, o neologismo de
Fuller para a “integridade tensional”.
Originalmente, era para tensão de forças
em uma estrutura, mas aqui fca como
uma tensão de cores.
Note que é exatamente o contrário
da confusão. Se as cores forem con159
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Jacob Klintowitz
Jacob Klintowitz (1941), crítico de arte,
editor de arte, conferencista, jornalista. É
autor de 179 livros sobre teoria de arte,
arte brasileira, monografas de artistas,
fcção e livros de artista. E escreveu mais
de 3.000 artigos e colunas publicadas
especialmente nos jornais “Tribuna da
Imprensa”, RJ, “Jornal da Tarde”, SP.
Conselheiro do Instituto Lina Bo e Pietro
Maria Bardi. Conselheiro do Museu
Judaico de São Paulo. Ganhou duas
vezes o “Prêmio Gonzaga Duque” da
Associação Brasileira de Críticos de Arte,
pela atuação crítica. E duas vezes foi
homenageado pela ABCA por sua intensa
ação cultural. E ganhou da Faculdade
Nacional de Direito a “Comenda da
Resistência Cidadã” por sua intransigente
defesa da liberdade de expressão.
Tem sido Curador de dezenas de
mostras de arte, entre outras, de “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; “Victor
Brecheret, modernista brasileiro”,
que inaugurou o Museu Brasileiro da
Escultura; “Aldemir Martins”, Espaço
Cultural Correios; “A Ressacralização
da Arte”, exposição no SESC Pompéia;
“Colecionadores. Guita e José Mindlin:
gravuras e matrizes”; exposição no
Centro Cultural FIESP; “Espaço Francisco
Brennand”, exposição na II Bienal Barro
de América, Caracas, Venezuela. Museu
de Arte Contemporaneo Sofa Ímbert.

Alguns de seus principais livros:
Da arte e de 22 artistas brasileiros.
Uma antologia. (2018); Carlos Araujo.
A Arte e a sacralidade na arte. (2018);
Ermelindo Nardin. Sombras, Iluminações
e Sentimento. (2017); Inos Corradin. “O
Ilusionista na estrada”. 2015; “Mário Gruber.
O Devorador de Estrelas.”. 2014. “Chanina”.
2103. “Caciporé Torres. A áspera poesia da
forma”, 2013. “Vicente do Rego Monteiro.
Um olhar sobre a década de 60”. 2012.
“Yutaka Toyota. A leveza da matéria”. 2012.
“Claudio Tozzi. As estruturas do real”.
2012. “Eros Oggi. O sonho da harmonia.”,
2011. “O Portão dourado”. 2010.
Coleção O Começo da Busca. Edições
Nephelibata. “Ivald Granato. Gesture and
Art”. 2009. “Fernando Pacheco. Fogo
e Pátina”.“Aldemir Martins. O Viajante
amigo”. 2006. “Histórias Brasileiras de
Arte e Artistas”. 2006. “César Romero. A
Escritura do Brasil.”. 2001. “Maria Bonomi,
gravadora”. 2000. “Volpi, 90 Anos.”1989.
“Máscaras Brasileiras”. 1986. “Trançado
Brasileiro”. 1985. “Mitos Brasileiros”. 1987.
“Tiradentes - Portinari”. 1985. “Octávio
Araújo. O Desenho e o Feminino.”1982.
“Branco-Preto-Branco-Preto”. 1983.
Imagens de Sérvulo Esmeraldo. (ed. Xisto
Colonna) “O Nominador”. 1983. Imagens
de Sérvulo Esmeraldo. (ed. Xisto Colonna);
“A Cor inexistente e o Aprendiz do Novo”.
1982. (ed. Odisséia)
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A publicação deste livro viabilizou a realização das ofcinas de arte para pessoas
com defciência intelectual do programa PINTOU A SÍNDORME DO RESPEITO, em
parceria com as instituições: Associação Vem Ser, Lares - Legião de Assistência para
Reabilitação de Excepcionais; A Alternativa; Laços de Amizade - Espaço K, CEU
Cidade Dutra; OAT Instituição Benefcente; Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha,
EMEF Bernardo O´Higgins e EMEF Frei Damião.
As obras produzidas nas ofcinas de arte com a participação da artista plástica
Marysia Portinari foram expostas no lançamento do 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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Somos Vencedores!
Prêmio Cultura e Saúde

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

Prêmio Areté

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

Ordem do Mérito Cultural

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

Prêmio Tuxáua Cultura
Viva 2010

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

Prêmio Brasil Esporte e
Lazer de Inclusão Social

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

Pela Arte se Inclui

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

Prêmio LIF 2013

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

Salva de Prata

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

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

Medalha Anchieta

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

Prêmio ABCA 2015

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

Prêmio Selo de Qualidade

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

II Encontro Cultural - Laços
de Amizade Espaço K

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

Prêmio Melhores ONGs
ÉPOCA Doar

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

Prêmio Destaque do Ano
2017

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

Prêmio Chico Xavier

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

Colar de Honra ao Mérito
Legislativo

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

Prêmio Movimento Você e
a Paz

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

Prêmio Empresário
Amigo do Esporte

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

Prêmio Brasil Mais
Inclusão

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

Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfca IPSIS

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

COM O SE FOSSE A P R I M EI R A VEZ
MARYSIA PORTINARI

Este é um arquivo PDF acessível com audiodescrição, para que as pessoas com
deficiência visual possam ter acesso ao conteúdo e às informações contidas em cada
imagem. É possível fazer a leitura do texto e das imagens. Para isso, todas as imagens
foram audiodescritas e as descrições embutidas em código, permitindo sua
identificação pelos softwares leitores de tela usados por este público.
Considerando que a publicação está em duas línguas (Português e Inglês), usaremos na
versão acessível a indicação ### TEXTO EM PORTUGUÊS, ### TEXTO EM INGLÊS
para que os leitores de tela localizem com mais precisão os textos de cada idioma.
Inserimos a audiodescrição no final do livro para que leitores interessados em descrição
de imagens possam conferir o trabalho, identificado pelas páginas.
Audiodescrição: VER COM PALAVRAS.
Descrição de imagens: Lucia Maria.
Revisão: Lívia Motta.
Consultoria: Cristiana Cerchiari.
Formatação PDF acessível: Wagner Caruso.
Consultoria em acessibilidade: Laercio Sant´Anna.
CAPA
DESCRIÇÃO: A capa do livro de Marysia Portinari é ilustrada pela reprodução
de obra sem título, composta por centenas de triângulos colados uns aos outros
nas cores predominantes azul-claro, azul-escuro, roxo e lilás, com destaque
para o marrom-claro que ilumina toda a obra. Em várias direções, os triângulos
sugerem movimento em grandes e pequenos círculos. Na parte superior do
livro, o título: "COMO SE FOSSE A PRIMEIRA VEZ", com a tradução para o
inglês logo abaixo: "AS IF IT WERE THE FIRST TIME", ambos em letras
maiúsculas brancas. Entre os dois títulos, o nome da artista, Marysia Portinari,
em letras brancas maiores. Ao centro do rodapé, o nome do autor, Jacob
Klintowitz, também em letras brancas.
VERSO DA CAPA E PRIMEIRA FOLHA.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra sem título composta por centenas de
triângulos assimétricos colados uns aos outros nas cores predominantes verde,
verde-claro, azul-claro e branco, com destaque para os roxos, lilases,
vermelhos, amarelos, pretos e laranjas, todos em cores sólidas ou manchadas,
em várias direções que sugerem movimento, formando pequenos balões e
pirâmides espalhados por toda a obra.
PÁGINA 1.
DESCRIÇÃO: Na margem inferior, logotipo do Instituto Olga Kos Inclusão
Cultural, composto por um círculo bordô à esquerda dentro do qual está a letra
K em branco. À direita, a inscrição também em letras bordô: "Instituto Olga Kos
Inclusão Cultural".
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PÁGINA 2.
DESCRIÇÃO: Centralizados abaixo do texto, em coluna, os logotipos coloridos
da Lei de Incentivo à Cultura; do patrocinador, Banco Toyota; dos realizadores,
De Arte Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural; do parceiro,
Guarde Aqui Self Storage; e dos apoiadores, Secretaria Especial da Cultura,
Ministério da Cidadania e Governo Federal.
PÁGINAS 4 E 5.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra sem título composta por grandes losangos
horizontais de tamanhos semelhantes, em vermelho, rosa, preto, laranja,
amarelo, cinza-claro, cinza-escuro, rosa-claro, rosa-escuro e roxo. Em cores
sólidas ou manchadas, em pinceladas diagonais ou curvas e curtas, alguns
losangos são divididos em quatro ou cinco partes, formando ora novos
losangos, ora triângulos, apenas um deles na cor azul-claro.
PÁGINA 10 E 11.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Constelação", composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros e em várias direções,
sugerindo movimento, e nas cores predominantes azul, roxo e rosa; o rosa está
em formas arredondadas que ocupam a metade superior esquerda, a margem
central direita e circunda o amarelo que ilumina parte do centro da metade
inferior. Espalhados harmoniosamente pela obra, triângulos também nas cores
laranja, vermelho, branco e preto.
PÁGINAS 12 E 13.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Constelação", composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento. As cores predominantes são o azul-turquesa, o azulescuro, o verde e o preto, com a luz trazida pelo amarelo, o laranja e o
vermelho em grande forma em meia-lua na metade inferior, que espalha-se em
fragmentos pela metade superior e laterais.
PÁGINA 14.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cosmos", em preto, verde, cinza,
marrom, marrom-claro, azul-claro e azul-escuro, em cores sólidas ou
manchadas, com predominância do fundo branco-azulado. A obra é composta
por quadrados colados uns aos outros em fileiras ao centro, pintados em
contornos sutis e divididos ora ao meio, ora em quatro, ora em duas diagonais
cruzadas, formando novos quadrados, retângulos e triângulos em vários
tamanhos e posições e com alguns círculos ao redor. As formas são maiores e
mais esparsas nas laterais e margens superior e inferior da obra, com
pinceladas curvas e em meia-lua parecendo retratar o espaço sideral e o
conflito das energias, mistérios e forças gravitacionais.
PÁGINA 17.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical intitulada "Parábolas em Vermelho
II". Sobre fundo vermelho, algumas hastes longas, estreitas, que vão da
margem inferior a superior ou cruzam a obra na diagonal, entrelaçando-se
2

umas às outras em suaves curvas que sugerem flexibilidade e movimento.
Multicoloridas, cada uma delas é dividida em largas faixas horizontais nas cores
turquesa, azul-claro, azul-escuro, roxo, rosa, amarelo, verde e preto.
PÁGINA 18.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "As Luzes da Noite e a Lua", nas
cores predominantes azul-claro, azul-escuro, roxo, verde, vermelho e iluminado
pelo branco-amarelado. A pintura é composta na maior parte por dezenas de
quadrados colados uns aos outros, divididos e subdivididos ora ao meio, na
vertical e na horizontal, ora em quatro, ora em uma ou mais diagonais retas ou
curvas, formando triângulos em várias direções, losangos ou novos quadrados,
muitos com meia-lua ou círculo ao centro, com brilho esbranquiçado ao redor.
A mesma composição, em formas geométricas maiores e em menor número,
repete-se e ocupa as laterais da obra, em um modo muito próprio de sentir,
conceber e criar formas que representem a grandeza do espaço sideral.
PÁGINAS 20 E 21.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Estrela Distante", nas cores
manchadas azul-claro, azul-escuro, roxo, rosa, vermelho, amarelo e cinza e na
cor sólida preto. A pintura é composta por seis círculos, um dentro do outro,
que vão diminuindo de tamanho até o menor deles, ao centro. Estão dentro de
um quadrado e toda a obra é dividida em oito partes iguais em linhas diagonais
a partir do centro, formando também oito longos triângulos em divisões
multicoloridas. A artista elabora pequenas formas geométricas que vão se
constituindo em formas mais amplas mostrando sua percepção abrangente do
mundo.
PÁGINA 23.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Espiral", nas cores manchadas
azul-turquesa, roxo, laranja, vinho, rosa, amarelo, verde, vermelho e cinza,
além do preto como única cor sólida. Ao centro da obra, conjunto de quadrados
e retângulos colados uns aos outros, divididos e subdivididos ora em novos
quadrados e retângulos, ora pintados com triângulos dentro, em várias
direções. A lateral esquerda da obra é formada por larga coluna, ora dividida
em retângulos horizontais, ora em quadrados, todos subdivididos ou em
diagonais formando triângulos, ou em faixas horizontais, ou pintados com meialua dentro. Pinceladas curvas, sinuosas e formando uma espiral compõem as
margens inferior e superior da obra.
PÁGINAS 24 E 25.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Bright Turquoise Star", pintura
vertical composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, lado a
lado, em fileiras, em posição convencional ou invertidos, em suaves tons
manchados de verde-claro, turquesa, azul-claro e branco ou nas intensas cores
sólidas vermelho, laranja, amarelo, rosa e roxo.
PÁGINAS 26 E 27.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Circo", pintura com vários jovens
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acrobatas em movimentos aéreos e de solo. Figuras etéreas, em contornos
sutis, pintadas em manchas, usando collants verdes, azuis ou amarelados com
bolinhas vermelhas, os cabelos revoltos na altura dos ombros, alguns coloridos
em verde ou roxo. Ao centro, uma jovem com vestido curto e transparente de
alcinhas segura sombrinha arroxeada aberta, rodeada por dois acrobatas com
os corpos no ar e mãos apoiadas no chão e, à direita, jovem empinando prato
na ponta de vareta vertical na palma da mão. No alto, acrobatas voam por
entre longas varas estreitas e multicoloridas à volta. Chão em manchas
vermelhas com nuances em amarelo e laranja, arredondado. O fundo reproduz
a lona de um circo, em suaves e sutis triângulos manchados em azul, vermelho
e roxo sobre branco.
PÁGINAS 28 E 29.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Glittering Bouble", composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores azul-claro, azul-escuro, vermelho, rosa, roxo,
verde, laranja, amarelo e preto, com predominância do amarelo iluminando o
centro, o rosa ao redor e o azul nas laterais.
PÁGINA 30.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Tangram em Azul", nas cores
predominantes azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, verde, rosa, laranja,
amarelo e vermelho. A obra é composta por conjunto de pequenos quadrados
colados uns aos outros, ao centro, divididos em linhas retas verticais,
horizontais e diagonais, formando novos quadrados, retângulos horizontais e
verticais, losangos e triângulos em várias direções. A mesma composição,
maior, repete-se nas laterais e margens superior e inferior, e toda a obra é
pontuada por traços pretos verticais e curtos. A pintura assemelha-se ao
Tangram, o quebra-cabeças chinês formado por figuras geométricas que dá
título à obra.
PÁGINAS 32 E 33.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "The Whirlpool Galaxy", composta
por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros nas cores
predominantes azul-claro, azul-escuro e roxo, com a intensa luminosidade
trazida pelo amarelo em espiral que ocupa toda a obra e vai diminuindo em
tamanho até o centro.
PÁGINAS 34 E 35.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Pixels em Azul", nas cores
predominantes azul-claro, azul-escuro, roxo e branco-arroxeado. Ocupando
toda a parte central da pintura, dezenas de pequenos quadrados em contornos
sutis, colados uns aos outros, divididos e subdivididos em linhas retas ora ao
meio, na horizontal e na vertical, ora em quatro, ora nas diagonais, em linhas
retas ou curvas, compondo novos quadrados, retângulos e triângulos em várias
direções, além de pinceladas em curvas, sinuosas, arredondadas e em meia-lua
dentro ou sobre as formas geométricas. A mesma composição, em formas
maiores e em menor número, repete-se nas laterais e margens superior e
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inferior. A obra é dividida em partes iguais por traços verticais e curtos, apenas
um deles longo, da margem inferior à superior, todos nas cores verde ou
vermelho.
PÁGINAS 38 E 39.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Circo", em óleo sobre tela,
produzida em 2012, pintura com vários jovens acrobatas em movimentos
aéreos e de solo. Figuras etéreas, em contornos sutis, pintadas em manchas,
usando collants verdes, azuis ou amarelados com bolinhas vermelhas, os
cabelos revoltos na altura dos ombros, alguns coloridos em verde ou roxo. Ao
centro, uma jovem com vestido curto e transparente de alcinhas segura
sombrinha arroxeada aberta, rodeada por dois acrobatas com os corpos no ar e
mãos apoiadas no chão e, à direita, jovem empinando prato na ponta de vareta
vertical na palma da mão. No alto, acrobatas voam por entre longas varas
estreitas e multicoloridas à volta. Chão em manchas vermelhas com nuances
em amarelo e laranja, arredondado. O fundo reproduz a lona de um circo, em
suaves e sutis triângulos manchados em azul, vermelho e roxo sobre branco.
PÁGINAS 40 E 41.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Circo", em óleo sobre tela,
produzida em 2013, com jovens acrobatas em movimentos de solo e aéreos. Ao
centro e em primeiro plano, uma jovem de cabelos verdes revoltos, lábios
vermelhos, braços abertos, de vestido transparente, equilibrando-se em uma
perna sobre grande bola vermelha. À esquerda, outra jovem, de costas, cabelos
azuis, vestido roxo, pernas abertas e braços levantados, segurando barra
horizontal, as duas meninas pintadas em contornos sutis e em manchas azuis e
roxas sobre branco. Mais quatro acrobatas estão ao redor: à direita, um com o
corpo no ar, apoiado com as mãos no chão; ao lado, outro com os braços
levantados e as pernas abertas. No alto, voando por entre varas longas e
multicoloridas, mais dois acrobatas, os quatro pintados apenas em silhuetas
sutis e transparentes, com leves manchas esverdeadas ou avermelhadas sobre
branco. Chão arredondado em manchas vermelho-esbranquiçadas e fundo
semelhante à lona de um circo, em suaves triângulos e losangos manchados
em azul, rosa, roxo, verde e branco.
PÁGINAS 42 E 43.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Trama Cromática", em óleo
sobre tela, produzida em 2014. Sobre fundo manchado em azul-escuro, com
luminosos pontos brancos sobre manchas esbranquiçadas espalhadas
harmoniosamente por toda a obra, pintura de algumas hastes longas,
levemente curvas e suavemente entrelaçadas, sugerindo flexibilidade e
movimento. Duas delas bem mais finas que as outras e todas multicoloridas em
faixas horizontais nas cores azul-claro, azul-escuro, azul-turquesa, amarelo,
laranja, verde e preto, em larguras maiores ou menores, cada uma delas com
uma composição diferente. No canto inferior direito, a assinatura da artista em
letras manuscritas pretas: Marysia.
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PÁGINAS 44 E 45.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Parábolas em Vermelho II", em
óleo sobre tela, produzida em 2012. Sobre fundo vermelho, muitas hastes
estreitas, retas ou curvas, em formas sinuosas, algumas na diagonal, todas
suavemente entrelaçadas, sugerindo flexibilidade e movimento. Divididas em
faixas horizontais maiores ou menores, são multicoloridas em azul-claro, azulescuro, azul-turquesa, amarelo, laranja, verde-claro, verde-escuro e preto, cada
uma delas com uma composição diferente.
PÁGINAS 46 E 47.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, composta
por grandes losangos horizontais colados uns aos outros, em contornos sutis,
nas cores sólidas ou manchadas vermelho, rosa, preto, laranja, amarelo, cinzaclaro, cinza-escuro, rosa-claro, rosa-escuro e roxo. Em pinceladas diagonais ou
curtas e curvas, muitos losangos são divididos ao meio ou em quatro ou cinco
partes, formando novos losangos e triângulos em várias direções, apenas um
na cor azul-claro, ao centro da metade inferior. No canto inferior esquerdo, a
assinatura da artista, borrada em letras manuscritas verdes: Marysia.
PÁGINA 48.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Arabesco", em óleo sobre tela,
medindo 70 centímetros por 50, composta por fileiras de compridos e estreitos
triângulos verticais colados uns aos outros, nas cores predominantes amarelo,
laranja, rosa, vermelho, lilás, roxo, azul-claro e azul-escuro, com bege e preto
harmoniosamente espalhados pela obra e apenas o preto em cor sólida. A
composição de formas e cores cria triângulos maiores, quadrados, losangos
verticais e hexágonos.
PÁGINA 49.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
70 centímetros por 70, composta por centenas de pequenos losangos colados
uns aos outros, nas cores predominantes amarelo, laranja, lilás, roxo,
vermelho, verde-claro, verde-escuro, todas manchadas, e o preto como única
cor sólida. No canto inferior direito, a assinatura da artista em letras
manuscritas pretas: Marysia.
PÁGINAS 50 E 51.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Espiral", em óleo sobre tela,
produzida em 2017, nas cores manchadas azul-turquesa, roxo, laranja, vinho,
rosa, amarelo, verde, vermelho e cinza, além do preto como única cor sólida.
Ao centro da obra, conjunto de quadrados e retângulos colados uns aos outros,
divididos e subdivididos ora em novos quadrados e retângulos, ora pintados
com triângulos dentro, em várias direções. A lateral esquerda da obra é
formada por larga coluna, ora dividida em retângulos horizontais, ora em
quadrados, todos subdivididos ou em diagonais formando triângulos, ou em
faixas horizontais, ou pintados com meia-lua dentro. Pinceladas curvas,
sinuosas e formando uma espiral compõem as margens inferior e superior da
obra.
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PÁGINA 52.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical intitulada "Paralelas", em óleo sobre
tela, medindo 60 centímetros por 50, produzida em 2007, composta por fileiras
de quadrados colados uns aos outros, divididos ora em faixas multicoloridas
horizontais, ora verticais ou diagonais, a imagem assemelhando-se a uma
estante de livros. Nas cores manchadas amarelo, laranja, azul-claro, azulescuro, vermelho, rosa, verde, roxo e marrom, além do preto como única cor
sólida, a obra possui contorno interno em verde e contorno externo em azulclaro. No canto inferior direito, a assinatura da artista em letras manuscritas
azul-claro: Marysia.
PÁGINA 53.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Estrela Distante", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 80, produzida em 2004, nas cores manchadas
azul-claro, azul-escuro, roxo, rosa, vermelho, amarelo, cinza e na cor sólida
preto. A pintura é composta por seis círculos, um dentro do outro, que vão
diminuindo de tamanho até o menor deles, ao centro. Estão dentro de um
quadrado, ocupando quase toda a obra, dividida em oito partes iguais em
linhas diagonais a partir do centro, formando oito longos triângulos em divisões
multicoloridas.
PÁGINAS 54 E 55.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cosmos", em óleo sobre tela,
produzida em 2016, em preto, verde, cinza, marrom, marrom-claro, azul-claro e
azul-escuro, em cores sólidas ou manchadas, com predominância do fundo
branco-azulado. A obra é composta por quadrados colados uns aos outros em
fileiras ao centro, pintados em contornos sutis e divididos ora ao meio, ora em
quatro, ora em duas diagonais cruzadas, formando novos quadrados,
retângulos e triângulos em vários tamanhos e posições e com alguns círculos ao
redor. As formas são maiores e mais esparsas nas laterais e margens superior e
inferior da obra, com pinceladas curvas e em meia-lua.
PÁGINA 56.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Nebulosa", em óleo sobre tela,
produzida em 2016, nas cores manchadas vermelho, verde, amarelo, laranja,
vinho, rosa, roxo, azul-escuro e preto, com predominância do azul-turquesa. A
obra é composta por fileiras de quadrados colados uns aos outros, divididos e
subdivididos ora em linhas retas, ao meio, na vertical e na horizontal, ora em
diagonais, formando quadrados menores, losangos, retângulos verticais e
horizontais e triângulos, em diferentes tamanhos e posições. Formas
arredondadas, em curvas e meias-luas, também compõem a obra, pintadas
dentro ou sobre as formas geométricas.
PÁGINA 57.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
100 centímetros por 100, produzida em 2012, nas cores predominantes azulclaro, azul-escuro, roxo, verde-claro, verde-escuro, rosa, vermelho, laranja,
marrom e preto, manchadas, opacas e esbranquiçadas nas laterais,
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assemelhando-se a textura de giz de cera. Ao centro e ocupando a maior parte
da obra, conjunto de quadrados em contornos sutis, maiores e menores,
colados uns aos outros, divididos e subdivididos ora ao meio, ora em quatro,
ora nas diagonais, formando novos quadrados e triângulos em várias direções.
Alguns quadrados têm círculos pintados dentro. Nas laterais e margens superior
e inferior, pinceladas em curvas grandes e largas, sinuosas e em meia-lua, com
círculos em vários tamanhos, alguns iluminados ao redor com cores mais claras
e outros levemente borrados.
PÁGINAS 58 E 59.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "As Luzes da Noite e a Lua", em
óleo sobre tela, medindo 130 centímetros por 160, produzida em 2012, nas
cores predominantes e manchadas azul-claro, azul-escuro, roxo, lilás, verde,
vermelho, preto e esparsos pontos em branco-amarelado. A obra é composta
na maior parte por dezenas de quadrados colados uns aos outros, divididos e
subdivididos ora ao meio, na vertical e na horizontal, ora em uma ou mais
diagonais retas ou curvas, formando triângulos em várias direções e novos
quadrados, alguns com meias-luas e círculos pintados dentro, estes iluminados
pelos contornos em cores mais claras. A mesma composição em formas
geométricas maiores e em menor número repete-se nas laterais e margens
superior e inferior da obra. No canto inferior direito, a assinatura da artista em
letras manuscritas pretas: Marysia.
PÁGINA 60.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Pixels em Laranja", em óleo
sobre tela, medindo 100 centímetros por 120, produzida em 2004, nas cores
predominantes e manchadas branco-azulado, roxo, laranja, verde e o preto
como única cor sólida. Ocupando o centro da obra, quadrados em contornos
sutis, colados uns aos outros, divididos e subdivididos ora ao meio, na vertical e
na horizontal, ora em quatro, formando novos quadrados e triângulos em várias
direções. Nas laterais e margens superior e inferior, a mesma composição
repete-se em formas geométricas maiores e em menor número. A obra é
dividida em várias partes por traços verticais e curtos na cor laranja.
PÁGINA 61.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Pixels em Azul", em óleo sobre
tela, medindo 100 centímetros por 150, produzida em 2005, nas cores
predominantes azul-claro, azul-escuro, roxo e branco-arroxeado. Ocupando
toda a parte central da pintura, dezenas de pequenos quadrados em contornos
sutis, colados uns aos outros, divididos e subdivididos em linhas retas ora ao
meio, na horizontal e na vertical, ora em quatro, ora nas diagonais, em linhas
retas ou curvas, compondo novos quadrados, retângulos e triângulos em várias
direções, além de pinceladas em curvas, sinuosas, arredondadas e em meia-lua
dentro ou sobre as formas geométricas. A mesma composição, em formas
maiores e em menor número, repete-se nas laterais e margens superior e
inferior. A obra é dividida em partes iguais por traços verticais e curtos, apenas
um deles longo, da margem inferior à superior, todos nas cores verde ou
vermelho.
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PÁGINAS 62 E 63.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Crepúsculo", em óleo sobre tela,
medindo 60 centímetros por 60, produzida em 2004, nas cores predominantes
e manchadas laranja, vermelho, rosa, azul-claro, azul-escuro, roxo, verde e
preto, com amarelo-alaranjado em alguns poucos pontos. A obra é composta,
em sua maior parte, por dezenas de quadrados em contornos sutis, alguns
poucos divididos em diagonais, formando triângulos em várias direções. Ao
centro, os contornos dos quadrados, ainda mais apagados, compõem grande
forma alaranjada em contorno geométrico, com alguns quadrados e retângulos
azuis em destaque dentro. No canto inferior esquerdo, a assinatura da artista
em letras manuscritas pretas: Marysia.
Página 64.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Noite Iluminada", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 80, produzida em 2012, nas cores
predominantes e manchadas amarelo, laranja, azul-claro, azul-escuro, roxo,
rosa, verde, lilás e vermelho, o preto como única cor sólida. A obra é composta
por dezenas de quadrados em contornos sutis, divididos e subdivididos em
linhas retas, verticais e horizontais ou diagonais, formando novos quadrados,
losangos e triângulos em várias direções. Muitos quadrados têm apenas um
triângulo pintado dentro, cada um deles em uma posição.
PÁGINA 65.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Tangram em Azul", em óleo
sobre tela, medindo 60 centímetros por 80, produzida em 2016, nas cores
predominantes azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, verde, rosa, laranja,
amarelo e vermelho. A obra é composta por conjunto de pequenos quadrados
colados uns aos outros, ao centro, divididos em linhas retas verticais,
horizontais e diagonais, formando novos quadrados, retângulos horizontais e
verticais, losangos e triângulos em várias direções. A mesma composição,
maior, repete-se nas laterais e margens superior e inferior e toda a obra é
pontuada por traços pretos verticais e curtos. A pintura assemelha-se ao
Tangram, o quebra-cabeças chinês formado por figuras geométricas que dá
título à obra.
PÁGINAS 66 E 67.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Bright Turquoise Star", em óleo
sobre tela, medindo 110 centímetros por 170, produzida em 2015. A obra é
composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em
várias direções, formando muitos losangos e sugerindo movimento, nas cores
predominantes azul-claro, verde-claro, branco e lilás, com destaque para o
amarelo, laranja, vermelho, roxo e preto, agrupados pelas laterais e margens
superior e inferior, semelhantes a fragmentos de pequenas estrelas e
salpicados pelo centro da obra.
PÁGINA 68.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical intitulada "Ice Blue Stars", em óleo
sobre tela, medindo 94 centímetros por 68, produzida em 2016, composta por
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centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros e em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas azul-claro, azulescuro, roxo, verde e branco-azulado, com destaque para o rosa, o laranja e o
vermelho salpicados por toda a obra.
PÁGINA 69.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra vertical "Sem Título", em óleo sobre tela,
medindo 80 centímetros por 60, composta por centenas de pequenos triângulos
colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento, nas cores
predominantes azul-claro, azul-escuro, roxo e verde, com destaque para grupos
de triângulos que também formam losangos, em amarelo, rosa, laranja e
vermelho espalhados harmoniosamente por toda a obra, pontuada também por
esparsos triângulos pretos.
PÁGINAS 70 E 71.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra intitulada "Sky Full of Stars", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 100, produzida em 2016, composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, formando também
losangos, em várias direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes
azul-claro, azul-escuro, verde-claro, verde-escuro e lilás, com destaque para o
amarelo, laranja, vermelho e preto que espalham-se harmoniosamente por toda
a obra.
PÁGINA 72.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cosmos III", em óleo sobre tela,
produzida em 2015, composta por centenas de pequenos triângulos colados
uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento. As cores
predominantes são o verde e o azul, com triângulos agrupados nas cores
branco, amarelo, vermelho, rosa e lilás, ao centro, espalhando-se pela lateral
superior direita e salpicados por toda a obra.
PÁGINA 73.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Sky Full of Stars", em óleo sobre
tela, medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2016. A pintura é
composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros,
formando também losangos, em várias direções sugerindo movimento, nas
cores predominantes azul-claro, azul-escuro, verde-claro, verde-escuro e lilás,
com destaque para o amarelo, laranja, vermelho e preto, concentrados em
pequenos agrupamentos e rastros de triângulos semelhantes a fragmentos de
estrelas, principalmente nas laterais e margens superior e inferior da obra.
PÁGINAS 74 E 75.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Glitterning Star Cluster", em óleo
sobre tela, medindo 110 centímetros por 170, produzida em 2016, composta
por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento. Em destaque, as cores amarelo, laranja, vinho,
rosa, vermelho e preto, em maiores concentrações nas laterais e margens
superior e inferior da obra.
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PÁGINA 76.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
100 centímetros por 100, produzida em 2015, composta por centenas de
triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento,
nas cores predominantes azul-claro, azul-escuro, verde-claro, lilás, roxo e preto,
com destaque para pequenas concentrações de triângulos nas cores
predominantes amarelo, laranja e vermelho nas laterais da obra.
PÁGINA 77.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Stras Blue", em óleo sobre tela,
medindo 100 centímetros por 130, produzida em 2017, composta por centenas
de triângulos muito pequenos, colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores predominantes azul-claro, azul-escuro, verde,
roxo, lilás e preto. A luz, em grande concentração de triângulos ao centro da
obra e em fragmentos ao redor, é dada pelas cores claras e intensas amarelo,
laranja, rosa e vermelho.
PÁGINAS 78 E 79.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cluster Star - Bright Turquoise Coleção Anos-Luz", em óleo sobre tela, medindo 110 centímetros por 170,
produzida em 2015. A pintura é composta por centenas de pequenos triângulos
colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento. Nas cores
predominantes azul-claro, azul-escuro, roxo, lilás, verde-claro, verde-escuro,
branco e branco-azulado, destacam-se grupos de triângulos em amarelo,
laranja, vermelho, rosa e preto, semelhantes a fragmentos de estrelas, nas
laterais e margens superior e inferior.
PÁGINA 80.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Diamond", em óleo sobre tela,
medindo 100 centímetros por 100, produzida em 2016, composta por centenas
de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo
movimento, nas cores predominantes verde-claro, verde-escuro, azul-claro,
azul-escuro, roxo e branco-azulado, com a luz trazida pelo amarelo, laranja,
vermelho e rosa em alguns pequenos agrupamentos e rastros de triângulos em
suaves curvas, ao longo das laterais e margens superior e inferior.
PÁGINA 81.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
100 centímetros por 100, produzida em 2015, composta por centenas de
pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo
grande movimento circular. A pintura é composta nas cores azul-claro, azulescuro, verde-claro, verde-escuro, branco-azulado, lilás e roxo, com grande
forma arredondada e em suaves curvas com fragmentos ao redor que ocupa
boa parte da obra e destaca-se em tons predominantes de amarelo, laranja,
rosa e vermelho.
PÁGINAS 82 E 83.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra sem título, em óleo sobre tela, medindo 140
11

centímetros por 200, produzida em 2017. A pintura é composta por centenas de
triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo grande
movimento circular. Na obra, em tons de azul-claro, azul-turquesa, azul-escuro,
verde-claro, verde-escuro, lilás, roxo e preto, destaca-se grande forma
arredondada nas cores predominantes rosa-claro, rosa-escuro, laranja e bege,
ocupando todo o lado esquerdo da pintura e espalhando-se em fragmentos que
concentram-se na lateral e margem superior direita da obra.
PÁGINA 84.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Constelação", em óleo sobre
tela, produzida em 2018, composta por centenas de pequenos triângulos
colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento. As cores
predominantes são o azul-turquesa, o azul-escuro, o verde e o preto, com a luz
trazida pelo amarelo, o laranja e o vermelho em grande forma em meia-lua na
metade inferior, que espalha-se em fragmentos pela metade superior e
laterais.
PÁGINA 85.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Nebulosa", em óleo sobre tela,
produzida em 2018. A pintura é composta por centenas de pequenos triângulos
colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento. Nas cores
predominantes azul-claro, azul-turquesa, azul-escuro, verde, lilás, roxo e preto,
com amarelo, laranja e vermelho destacando forma arredondada ao centro, que
espalha-se harmoniosamente em pequenos fragmentos por toda a obra.
PÁGINAS 86 E 87.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Perseid Meteor Shower", em óleo
sobre tela, medindo 140 centímetros por 160, produzida em 2015. A obra é
composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento. Grande forma em meia-lua vertical ocupa boa
parte da obra à esquerda e espalha-se em fragmentos principalmente pela
metade inferior direita, destacando-se dos tons em verde, azul, roxo e preto da
obra nas cores intensas rosa-claro, rosa-escuro, amarelo, laranja e vermelho.
PÁGINA 88.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Sky Full of Stars", em óleo sobre
tela, medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2016. A pintura é
composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento. Em tons claros e escuros de azul e verde, além
de lilás, roxo e branco-azulado, a luz é trazida por duas grandes formas
arredondadas e unidas que ocupam, em diagonal, o centro da metade superior
e a metade inferior esquerda nas cores predominantes rosa-claro, rosa-escuro,
laranja e vermelho, com o brilho do amarelo ao centro e em pequenos e
esparsos fragmentos pela obra.
PÁGINA 89.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Red Flame Nebula", em óleo
sobre tela, medindo 100 centímetros por 100, produzida em 2016, composta
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por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo grande movimento circular. Ao centro, ocupando boa parte
da obra, destaca-se grande forma arredondada em tons predominantes de
rosa, laranja e vermelho, com o centro em amarelo. Sobre ela, pequenos e
esparsos fragmentos das cores que compõem o restante da obra: verde-claro,
verde-escuro, azul-claro, azul-turquesa, azul-escuro, lilás, roxo, vinho e preto.
PÁGINAS 90 E 91.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
100 centímetros por 130, produzida em 2015, composta por centenas de
triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento,
em tons predominantes de azul e verde, lilás, roxo, amarelo e preto ao redor e,
em fragmentos, sobre grande forma que ocupa boa parte da obra, estreitandose ao centro, em tons predominantes de rosa, laranja e vermelho.
PÁGINA 92.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Stellar Fireworks", em óleo sobre
tela, medindo 100 centímetros por 130, produzida em 2016. A obra é composta
por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento. Em toda a lateral direita e parte da margem inferior,
forma em curva suave e tons predominantes de rosa, laranja e vermelho, que
continua em mancha ascendente até a margem superior, mudando de cor
apenas ao centro, com predominância do amarelo. Sobre toda a forma,
fragmentos nos tons de azul, verde, lilás, roxo, vinho e preto que compõem o
restante da obra.
PÁGINA 93.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Glittering Bouble", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 120, produzida em 2016, composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento. Ao centro, bola amarela rodeada por largas pinceladas
que formam um quadrado irregular em tons predominantes de rosa, laranja e
vermelho. Sobre as formas, fragmentos nos tons que também compõem o
restante da obra: azul-claro, azul- turquesa, azul-escuro, lilás, roxo, verde-claro,
verde-escuro e preto.
PÁGINAS 94 E 95.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Orion Onde Nascem as Estrelas",
em óleo sobre tela, medindo 90 centímetros por 90, produzida em 2012,
composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas roxo,
azul-turquesa e lilás, ao redor e em fragmentos sobre grande forma em meialua que ocupa boa parte da obra, assemelhando-se a uma letra "C" invertida e
próxima à lateral direita, nas cores predominantes rosa-claro, rosa-escuro,
amarelo, laranja e vermelho que em fragmentos também espalham-se pela
obra.
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PÁGINA 96.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Bellatrix Star", em óleo sobre
tela, medindo 120 centímetros por 170, produzida em 2017. A pintura é
formada por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em
várias direções, sugerindo movimento, que compõem grande forma alongada e
em diagonal na metade superior, mais fragmentada na metade inferior e em
pequenos agrupamentos nas laterais, nas cores predominantes rosa-claro, rosaescuro, laranja e vermelho, em meio ao azul-claro, azul-turquesa, azul-escuro,
lilás, roxo e preto do restante da obra.
PÁGINAS 97.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Perséiades Star Shawer", em
óleo sobre tela, medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2013-2014. A
obra é formada por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento, que compõem grande forma ao centro, na cor
predominante amarelo, sobreposta por pequenos agrupamentos em roxo e
lilás nas bordas e salpicos de triângulos em azul-claro, azul-turquesa, azulescuro, verde, vermelho, laranja, roxo e lilás que compõem o restante da obra.
PÁGINAS 98 E 99.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Os Mistérios do Universo Epifânia", em óleo sobre tela, medindo 135 centímetros por 160, produzida em
2014, formada por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento. A obra é composta por três agrupamentos de
triângulos ligados entre si nas cores predominantes rosa-claro, rosa-escuro e
laranja, um na metade superior esquerda, outro na lateral direita e o terceiro, o
maior deles, com amarelo ao centro, na metade inferior. As cores azul-claro,
azul-turquesa, lilás, roxo, vermelho e preto misturam-se em salpicos às formas
e compõem o restante da obra.
PÁGINA 100.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
120 centímetros por 120, produzida em 2014, formada por centenas de
pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo
movimento. A pintura é composta por grande forma arredondada, com algumas
reentrâncias e mais volumosa à direita, que ocupa quase toda a obra, na cor
predominante amarelo, com concentração de triângulos em rosa-claro, rosaescuro, laranja, vermelho, lilás e azul-claro sobrepondo-se às bordas e toda
salpicada também pelo azul-escuro e roxo que predominam em todo o restante.
PÁGINA 101.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Maya Star - As Plêiades Nebulosa Orion", em óleo sobre tela, medindo 120 centímetros por 120,
produzida em 2014, composta por centenas de pequenos triângulos colados
uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento. Ocupando quase
toda a obra, grande forma arredondada na cor amarelo, sobreposta nas bordas
da metade superior com agrupamentos de triângulos em rosa-claro, rosaescuro, laranja, lilás e vermelho. Na metade inferior, mais larga e fragmentada,
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sobreposição de agrupamentos de triângulos mais esparsos nos mesmos tons,
salpicados de azul-turquesa, azul-escuro e roxo que compõem o restante da
obra.
PÁGINAS 102 E 103.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Starburst - Coleção Anos-Luz",
em óleo sobre tela, medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2014,
composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento. Ao centro, forma irregular que ocupa quase
toda a pintura, sobreposta na metade direita por grande agrupamento de
triângulos nas cores predominantes rosa-claro, rosa-escuro, laranja e vermelho
e, na metade esquerda, por pequenos e esparsos grupos de triângulos nas
cores predominantes que também compõem o restante da obra: azul-claro,
azul-turquesa, azul-escuro, roxo, lilás e preto.
PÁGINA 104.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cygnus Constellation - Written In
The Stars", em óleo sobre tela, medindo 120 centímetros por 150, produzida
em 2014, composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos
outros, em várias direções, sugerindo movimento. Em diagonal, na metade
inferior, forma em larga faixa irregular na cor predominante amarelo, que se
estende em suave curva pela metade superior nas cores predominantes rosaclaro e rosa-escuro, e é toda salpicada por triângulos nas cores predominantes
azul-claro, azul-escuro, verde-claro, verde-escuro, vermelho, roxo e lilás, que
também compõem o restante da obra.
PÁGINA 105.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Constelação", em óleo sobre
tela, produzida em 2017, composta por centenas de triângulos colados uns aos
outros, em várias direções, sugerindo movimento. Três formas arredondadas e
ligadas entre si compõem a pintura, nas cores predominantes rosa-claro e rosaescuro: na margem superior esquerda; na lateral direita; e na metade inferior,
em amarelo, sobreposta pelo rosa à esquerda e por azul-turquesa à direita. O
restante da obra tem salpicos de amarelo sobre as cores predominantes roxo e
lilás na metade superior e sobre o azul-turquesa, azul-escuro e roxo nas laterais
inferiores.
PÁGINAS 106 E 107.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada " Supernova Pink Rubi - Orion",
em óleo sobre tela, medindo 90 centímetros por 90, produzida em 2014. A obra
é composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes rosa-claro, rosaescuro, laranja e vermelho, com triângulos esparsos pintados em suaves
manchas arroxeadas e lilás, com destaque para a luz trazida pelo verde-limão,
espalhados harmoniosamente por toda a pintura.
PÁGINA 108.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Pink Star", em óleo sobre tela,
15

medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2014. A obra é composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores predominantes rosa-claro, rosa-escuro, laranja
e vermelho, com triângulos esparsos pintados em suaves manchas arroxeadas
e lilás, com destaque para o verde-amarelado, espalhados harmoniosamente
por toda a pintura.
PÁGINA 109.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Rubis-Constelação", em óleo
sobre tela, medindo 100 centímetros por 100, produzida em 2012. A obra é
composta por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas rosaclaro, rosa-escuro, laranja e vermelho, com triângulos esparsos arroxeados e
em lilás, concentrados principalmente na metade superior. Destacam-se os
triângulos verde-amarelados, harmoniosamente espalhados por toda a pintura.
PÁGINAS 110 E 111.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Constelação II", em óleo sobre
tela, produzida em 2017. A obra é composta por centenas de triângulos colados
uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento, nas cores
predominantes e em manchas rosa-claro e rosa-escuro. Destacam-se os
triângulos em intensos tons de laranja e amarelo-esverdeado que, com os
arroxeados e azulados, espalham-se harmoniosamente por toda a pintura.
PÁGINAS 112 E 113.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Star Clusters - Safiras Azuis", em
óleo sobre tela, medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2014. A obra
é composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em
várias direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes e
manchadas azul-escuro e tons claros e escuros de lilás e roxo. Destaca-se a
luz trazida pelo amarelo, em meio ao azul-turquesa, azul-esbranquiçado e
verde, cores também manchadas e harmoniosamente espalhadas pela obra.
PÁGINA 114.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Noite Estrelada", em óleo sobre
tela, medindo 90 centímetros por 90, produzida em 2013. A obra é composta
por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas azul-claro, azulescuro, azul- turquesa, verde e tons claros e escuros de lilás e roxo, com
destaque para a luz trazida pelo amarelo, espalhado harmoniosamente por toda
a obra. No canto inferior esquerdo, pequena assinatura da artista em letras
manuscritas pretas: Marysia.
PÁGINA 115.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Milk Way", em óleo sobre tela,
medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2013. A obra é composta por
centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas azul-turquesa,
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azul-claro, azul-escuro, lilás, roxo, amarelo e preto, levemente esbranquiçada
na metade superior e lateral direita.
PÁGINA 116 E 117.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Série Anos-Luz - Estrela da
Manhã", em óleo sobre tela, medindo 100 centímetros por 100. A obra é
composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em
várias direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas
azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, lilás e roxo, com destaque para o
amarelo, que traz luz à pintura. No canto inferior direito, pequena assinatura da
artista em letras manuscritas pretas: Marysia.
PÁGINA 118.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Bluet", em óleo sobre tela,
medindo 80 centímetros por 80, produzida em 2014. A obra é composta por
centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo
movimento, em contornos mais sutis ao centro e na metade superior e mais
definidos no restante. Em meio às cores predominantes e manchadas azulclaro, azul-escuro, rosa, vinho, marrom, lilás, roxo e verde, destacam-se o
amarelo e o branco-azulado, que trazem claridade e luminosidade a toda a
pintura.
PÁGINA 119.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Céu Estrelado", em óleo sobre
tela, medindo 100 centímetros por 100, produzida em 2012. A obra é composta
por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em várias
direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas azulescuro, roxo, lilás, bege e bege-amarelado. Em meio à escuridão da obra, a
claridade é trazida em regiões levemente esbranquiçadas: ao centro, de uma
lateral à outra, e nas metades superior e inferior esquerda.
PÁGINAS 120 E 121.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Noite Estrelada", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 80. A pintura é composta por centenas de
triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento,
nas cores manchadas azul-turquesa, branco-azulado e tons arroxeados, com
texturas semelhantes à pintura com giz de cera, e o roxo e o amarelo em cores
sólidas, com o amarelo trazendo luz à obra.
PÁGINA 122.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "The Orion Nebula", em óleo
sobre tela, medindo 120 centímetros por 100, produzida em 2013. A obra é
composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, em
várias direções, sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas
azul-claro, branco-azulado, azul-escuro, roxo, lilás e bege, com triângulos
vermelhos e amarelos destacando-se, espalhados harmoniosamente por toda a
pintura.
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PÁGINA 123.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Constelação IV", em óleo sobre
tela, produzida em 2017. A obra é composta por centenas de triângulos colados
uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento, nas cores
predominantes e manchadas azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, roxo e lilás,
com a luz trazida por triângulos amarelos, espalhados harmoniosamente por
toda a pintura.
PÁGINAS 124 E 125.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Céu Estrelado", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 100, produzida em 2011. A obra é composta
por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, nas cores predominantes e manchadas roxo, lilás, vinho,
azul-escuro, rosa e o preto como única cor sólida. Destacam-se na composição
os triângulos amarelos, verdes e em azul-turquesa. No canto inferior esquerdo,
pequena assinatura da artista em letras brancas manuscritas: Marysia.
PÁGINA 126.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
80 centímetros por 80, produzida em 2005. A obra é composta por dezenas de
cubos colados uns aos outros, em várias posições e direções, em pequenos
conjuntos, em fileiras e empilhados, sugerindo movimento circular acentuado.
Cada lado de cada cubo tem uma cor e as cores predominantes e manchadas
são roxo, lilás, vinho, azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, rosa e verde, com
a luminosidade trazida pelo amarelo e o preto como única cor sólida. No canto
inferior direito, pequena assinatura da artista em letras pretas manuscritas:
Marysia.
PÁGINA 127.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Céu Estrelado", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 80, produzida em 2011. A obra é composta
por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento. Pequenos conjuntos de triângulos menores ocupam a
lateral esquerda, margem inferior e parte da lateral direita. Na pintura, os
triângulos têm as cores manchadas azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, rosa,
roxo, lilás, vinho, verde-claro, verde-escuro, amarelo-alaranjado e esparsos
triângulos na única cor sólida, preto.
PÁGINAS 128 E 129.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Noite Estrelada", em óleo sobre
tela, medindo 100 centímetros por 100, produzida em 2011. A obra é composta
por centenas de triângulos colados uns aos outros, em várias direções,
sugerindo movimento, com pequenos conjuntos de triângulos menores ao
centro, margem inferior esquerda e direita e regiões levemente esbranquiçadas,
principalmente na metade inferior esquerda. As cores predominantes e
manchadas são roxo, lilás, vinho, azul-claro, azul-turquesa, azul-escuro, brancoazulado, rosa e verde, com destaque para a luminosidade trazida pelo amareloalaranjado.
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PÁGINAS 130 E 131.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "O Sol Refletido No Lago Azul",
em óleo sobre tela, medindo 135 centímetros por 160, produzida em 2010. A
obra é composta por grande forma arredondada amarela ao centro, salpicada
de losangos verticais em tons manchados de azul, rosa, vermelho, roxo, lilás e
laranja e concentrados principalmente sobre todo o contorno, espalhando-se e
ocupando laterais e margens superior e inferior da pintura, misturando-se a
centenas de losangos colados uns aos outros, em tons predominantes de roxo e
lilás.
PÁGINA 132.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Star Asterope - A Luz de Uma
Estrela Distante", em óleo sobre tela, medindo 140 centímetros por 160,
produzida em 2014. A obra é composta por centenas de pequenos triângulos
colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento. Os
triângulos sobrepõem-se a grande forma arredondada amarela ao centro,
concentrando-se principalmente nas bordas, nas cores predominantes laranja,
bege, azul-turquesa, azul-escuro, rosa, vermelho e roxo, e espalhando-se pelas
laterais e margens superior e inferior da pintura, misturando-se aos triângulos
em tons predominantes de azul e roxo, com destaque para a luz trazida pelo
amarelo. No canto inferior direito, a pequena assinatura da artista em letras
manuscritas pretas: Marysia.
PÁGINA 133.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "A Luz do Sol Refletindo-se nas
Águas", em óleo sobre tela, medindo 110 centímetros por 170, produzida em
2014. A obra é composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos
outros, em várias direções, sugerindo movimento. Os triângulos sobrepõem-se
a grande forma ovalada e horizontal amarela ao centro, concentrando-se
principalmente nas bordas, nas cores predominantes laranja, bege, azulturquesa, azul-escuro, rosa, vermelho e roxo, e espalhando-se pelas laterais e
margens superior e inferior da pintura, misturando-se a triângulos em tons
predominantes de azul e roxo.
PÁGINAS 134 E 135.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra "Sem Título", em óleo sobre tela, medindo
160 centímetros por 200, produzida em 2013. A obra é composta por centenas
de triângulos colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo
movimento. Os triângulos sobrepõem-se a grande forma arredondada amarela
ao centro, concentrando-se principalmente nas bordas, nas cores
predominantes e manchadas laranja, azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro,
roxo, rosa, lilás, verde-claro e vermelho, e espalhando-se pelas laterais e
margens superior e inferior da pintura, misturando-se a triângulos em tons
predominantes de azul, com destaque para a intensidade do azul-turquesa e
para a luz trazida pelos amarelos.
PÁGINA 136.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra vertical intitulada "Reflexo do Sol na Água",
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em óleo sobre tela, medindo 120 centímetros por 120, produzida em 2009. A
obra é composta por grande forma arredondada amarela ao centro, salpicada
de losangos verticais em tons manchados de laranja, azul, rosa, vermelho,
verde, roxo e lilás e concentrados principalmente sobre todo o contorno,
espalhando-se e ocupando laterais e margens superior e inferior da pintura,
que tem como cores predominantes o roxo e o lilás em centenas de losangos
colados uns aos outros. A obra possui três contornos pintados em cores
manchadas: o externo, azul; o do meio, roxo; e o interno, verde.
PÁGINA 137.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "O Sol Refletido no Lago", em
óleo sobre tela, medindo 135 centímetros por 160, produzida em 2012. A obra
é composta por grande forma ovalada amarela ao centro, salpicada por
centenas de pequenos losangos verticais nas cores predominantes laranja, azulturquesa, rosa, vermelho, verde, lilás e roxo, concentrados principalmente
sobre todo o contorno, espalhando-se e ocupando laterais e margens superior e
inferior da pintura, formada por centenas de losangos colados uns aos outros
nas cores predominantes azul e roxo, com destaque para a luz trazida pelos
amarelos. A obra possui dois contornos pintados em cores manchadas: o
externo, azul; e o interno, verde.
PÁGINAS 138 E 139.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cosmos IV, em óleo sobre tela,
produzida em 2016. A obra é composta por grande forma irregular amarela ao
centro que assemelha-se a um coração, sobreposto por centenas de triângulos
colados uns aos outros, em várias direções, sugerindo movimento, nas cores
predominantes laranja, verde-claro, verde-escuro, azul-turquesa, azul-claro,
azul-escuro, branco-azulado, rosa, vermelho, roxo e lilás, que ocupam toda a
pintura. Os tons azuis dos triângulos predominam ao redor da forma amarela.
PÁGINA 140.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Entardecer", em óleo sobre tela,
medindo 80 centímetros por 60, produzida em 2009. A obra é composta por
centenas de losangos verticais colados uns aos outros, em contornos sutis e em
harmoniosa composição nas cores manchadas azul-turquesa, azul-claro, azulescuro, roxo, lilás, rosa, verde-claro, verde-escuro e alguns poucos na única cor
sólida, o preto. A luminosidade da pintura está na concentração de losangos
amarelos ao centro, em meio a outras cores. No canto inferior esquerdo, bem
pequena, a assinatura da artista em letras manuscritas amarelas: Marysia.
PÁGINA 141.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Sol da Manhã", medindo 62
centímetros por 59, composta por centenas de losangos verticais colados uns
aos outros, em contornos sutis e em fileiras diagonais levemente curvas,
sugerindo movimento, nas cores predominantes e bastante manchadas roxo,
lilás, azul-turquesa, vermelho, laranja, verde, azul-escuro e branco-azulado. Ao
centro, abertura assimétrica em forma de losango horizontal na cor amarelo,
trazendo luminosidade que altera as cores dos losangos que estão dentro e ao
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redor, deixando-os em traços sutis e em manchas claras, quase apagados.
PÁGINAS 142 E 143.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Cine Arlequim - Homenagem a
Bonadei", em óleo sobre tela, medindo 100 centímetros por 120, produzida em
2008. A obra é composta por centenas de losangos verticais colados uns aos
outros, em suaves curvas que sugerem movimento, nas cores predominantes e
manchadas rosa, roxo, lilás, azul-turquesa, azul-claro, azul-escuro, laranja,
vermelho e marrom. Ao centro, sob os losangos, a luz trazida pelo amarelo em
grande forma ovalada. A obra possui contorno externo roxo e contorno interno
verde, com a pequena e borrada assinatura da artista em letras manuscritas
roxas no canto inferior direito: Marysia.
PÁGINA 144.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Parábola III", em óleo sobre
tela, produzida em 2014, composta por centenas de losangos verticais colados
uns aos outros, em fileiras diagonais e levemente curvas, sugerindo movimento
em direção ao centro. As cores predominantes e manchadas são amarelo,
laranja, vermelho, verde, rosa, roxo, lilás, azul-claro e azul-escuro. O amarelo
também ilumina o centro da pintura, suavizando as cores dos losangos que
estão dentro e ao redor, deixando-os bem mais claros.
PÁGINA 145.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Azaleias", em óleo sobre tela,
medindo 60 centímetros por 50, composta por centenas de losangos verticais
colados uns aos outros, nas cores predominantes e manchadas rosa-claro, rosaescuro, roxo, lilás, azul-turquesa, azul-escuro, amarelo, verde-claro, verdeescuro, branco-rosado e branco-azulado, em suave e harmoniosa composição.
PÁGINAS 146 E 147.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Turbilhão", em óleo sobre tela,
medindo 10 centímetros por 100, produzida em 2012. A obra é composta por
centenas de losangos assimétricos colados uns aos outros, em fileiras curvas e
diagonais, sugerindo acentuado movimento circular ao redor do centro, onde
forma-se um losango assimétrico horizontal. As cores predominantes e
manchadas são tons de azul, roxo e lilás, em meio ao rosa, com a luminosidade
ao centro dada pelo amarelo-esverdeado e tons de verde e rosa claros.
PÁGINAS 148 E 149.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Água Gelada", em óleo sobre
tela, medindo 100 centímetros por 100, composta por centenas de losangos
verticais colados uns aos outros, nas cores predominantes e manchadas roxo,
lilás, azul-turquesa, azul-claro, azul-esverdeado, vermelho e vinho. Em direção
ao centro, as cores dos losangos vão ficando mais e mais claras, até a
predominância do branco-azulado e um pequeno pingo de tinta laranja bem no
meio da pintura. No canto inferior direito, pequena assinatura da artista em
letras manuscritas roxas: Marysia Portinari.
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PÁGINAS 150 E 151.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "The Whirlpool Galaxy", em óleo
sobre tela, medindo 120 centímetros por 150, produzida em 2014. A obra é
composta por centenas de pequenos triângulos colados uns aos outros, nas
cores predominantes azul-claro, azul-escuro e roxo, com a intensa luminosidade
trazida pelo amarelo em espiral que ocupa toda a obra e vai diminuindo em
tamanho até o centro.
PÁGINA 152.
DESCRIÇÃO: As páginas 152, 153, 154, 155, com o título "Oficinas Marysia
Portinari", contém 24 fotografias coloridas, em fileiras, a maioria retangular e
horizontal, que retratam aulas de pintura, reuniões e encontros de professores
e alunos, muitos com deficiência. As descrições estão dispostas da esquerda
para a direita e de cima para baixo.
FOTOGRAFIA 1. DESCRIÇÃO: A artista Marysia Portinari, senhora loira de
cabelos lisos na altura dos ombros, óculos de grau, blusa de mangas na altura
dos cotovelos, com delicada estampa floral sobre fundo preto, usando pulseiras
e anéis metalizados, segura pincel na vertical sobre folha em longa mesa de
madeira, rodeada de jovens sentados com aventais.
FOTOGRAFIA 2. DESCRIÇÃO: Alguns jovens sentados lado a lado, usando
aventais, e senhora loira sorrindo, em pé, atrás, de blusa vermelha, brincos de
pérolas e óculos de grau preso à cabeça.
FOTOGRAFIA 3. DESCRIÇÃO: Grupo de mulheres e jovens alunos, moças e
rapazes, entre eles três cadeirantes, parte sentada lado a lado, parte em pé,
atrás, e quatro à frente, ajoelhados ou sentados, com a artista Marysia
Portinari ao centro, todos sorrindo e muitos com as mãos erguidas. À frente do
grupo, pinturas expostas sobre mesa.
FOTOGRAFIA 4. DESCRIÇÃO: Três jovens alunos, um deles uma menina
negra, sentados a uma mesa, concentrados sobre suas pinturas.
FOTOGRAFIA 5. DESCRIÇÃO: Três meninas pintando cartões em formato
triangular, duas delas em pé, outra sentada à mesa, todas usando aventais com
o logotipo do Instituto Olga Kos Inclusão Cultural.
PÁGINAS 153.
FOTOGRAFIA 1. DESCRIÇÃO: A artista Marysia Portinari, com blusa preta de
mangas compridas, estampada com poás brancos, brincos e colar de pérolas,
pinta sentada a uma mesa, observada por dois jovens, um rapaz e uma moça
usando aventais.
FOTOGRAFIA 2. DESCRIÇÃO: Grupo posando para foto ao ar livre, sobre
grama, mulheres e jovens, em pé ou sentados, usando aventais, Marysia
Portinari entre eles.
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FOTOGRAFIA 3. DESCRIÇÃO: Marysia Portinari em primeiro plano, de
costas, em círculo junto a algumas mulheres e jovens de avental sentados em
cadeiras.
FOTOGRAFIA 4. DESCRIÇÃO: Marysia Portinari fala a jovem aluno de
avental que tem blocos de papel à frente, ambos sentados a uma mesa. Atrás
deles, dois rapazes, também usando aventais, e estante com livros e materiais
de pintura ao fundo.
FOTOGRAFIA 5. DESCRIÇÃO: Sentados ao redor de uma mesa, jovens e
adultos em reunião, um deles, moça com olhos amendoados, outro usando
aparelho auditivo.
FOTOGRAFIA 6. DESCRIÇÃO: Três jovens com pincéis nas mãos, um deles,
a mesma moça com olhos amendoados da fotografia anterior, em pé ao redor
de mesa, sobre grande tela com a pintura de círculo com triângulos azuis e
rosas dentro.
FOTOGRAFIA 7. DESCRIÇÃO: Em primeiro plano, em largo corredor com
fileiras de bandeirinhas coloridas presas ao teto, idosa de cabelos curtos
brancos e óculos vermelhos de grau em frente a jovem morena usando rabode-cavalo, ambas sorrindo, de perfil, com as mãos erguidas e espalmadas.
PÁGINAS 154.
FOTOGRAFIA 1. DESCRIÇÃO: Mulher morena, usando malha verde de
mangas compridas e lenço xadrez marrom, com crianças e jovens ao redor,
uma das meninas olhando para a câmera, todos com uma das mãos estendidas
à frente, tocando algo, muito próximas umas das outras.
FOTOGRAFIA 2. DESCRIÇÃO: Quadro com formas geométricas coloridas
sendo pintado com pincel por braço que parece ser de uma criança.
FOTOGRAFIA 3. DESCRIÇÃO: Dois jovens com aventais, sentados a uma
mesa ao ar livre com plantas ao fundo, pintam com pincéis grande folha branca
com traços retos, em várias direções, nas cores azul, amarelo e rosa.
FOTOGRAFIA 4. DESCRIÇÃO: Mulher em pé fala a jovens sentados em
cadeiras, em círculo. Ela está ao centro mostrando quadro multicolorido, com
listras retas e diagonais dentro de quadrados.
FOTOGRAFIA 5. DESCRIÇÃO: Dois jovens com aventais, um moreno e uma
oriental, pintam com pincéis superfície branca e verde com tintas amarela e
cor-de-vinho.
FOTOGRAFIA 6. DESCRIÇÃO: Um jovem moreno pinta, junto com duas
crianças, todos ao redor de mesa, grande folha branca com desenhos em
verde e laranja.
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PÁGINAS 155.
FOTOGRAFIA 1. DESCRIÇÃO: Fotografia vertical de menino negro usando
óculos azuis de grau, camiseta preta de mangas compridas e avental, em pé
com pincel sobre tela com dois triângulos coloridos.
FOTOGRAFIA 2. DESCRIÇÃO: Jovem morena de cabelos compridos e
avental vermelho em pé tocando triângulos coloridos sobre mesa, com cinco
crianças sentadas ao redor, observando-a.
FOTOGRAFIA 3. DESCRIÇÃO: Três crianças usando óculos de grau, duas
meninas de cabelos compridos, segurando pequenas telas com triângulos
coloridos pintados. Ao fundo, parede com ganchos onde estão pendurados
casacos e bolsas.
FOTOGRAFIA 4. DESCRIÇÃO: Grupo de jovens que parecem ter deficiência
intelectual em pé em quadra de basquete, sorrindo enquanto movimentam as
mãos, todos usando aventais.
FOTOGRAFIA 5. DESCRIÇÃO: Em primeiro plano, dois rapazes pintam as
laterais de pequeno quadro pintado com círculos e curvas azuis e amarelas,
sentados a longa mesa com outros alunos sentados e em pé ao fundo, em sala
de aula com lousa à parede.
FOTOGRAFIA 6. DESCRIÇÃO: Um homem e dois rapazes em pé, pintando
quadro com triângulos azuis e amarelos sobre mesa, um com avental branco e
outro, com vermelho, em sala de aula com lousa ao fundo, desenhada com
triângulos assimétricos coloridos e colados uns aos outros.
PÁGINA 157.
DESCRIÇÃO: Fotografia da artista Marysia Portinari com pincel sobre grande
tela cheia de triângulos azuis, roxos, vermelhos e amarelos, pintados em várias
direções, em pé sobre cavalete. Ela está à direita, sentada, de perfil. Cabelos
loiros e lisos na altura dos ombros, camiseta escura com gola em V de mangas
curtas, um colar de pérolas e um com corrente e pingente, além de relógio e
pulseiras metalizados. Em primeiro plano, carrinho de madeira escura com
vários potes cheios de pincéis e paleta retangular com espessas tintas coloridas.
Janela ao fundo.
PÁGINA 158.
DESCRIÇÃO: Parte de tela pintada com centenas de triângulos em tons de
azul, roxo, preto e bege, concentrados em maior número na metade inferior
sobre tela branca em pé sobre móvel com gaveta aberta, deixando à mostra
potes de tinta. À esquerda, paleta com espessas tintas em tons de azul e vários
pincéis, sobre móvel, ambos de madeira escura.
PÁGINA 160.
DESCRIÇÃO: Reprodução da obra intitulada "Estrela Distante", em óleo sobre
tela, medindo 80 centímetros por 80, produzida em 2004, nas cores manchadas
24

azul-claro, azul-escuro, roxo, rosa, vermelho, amarelo, cinza e na cor sólida
preto. A pintura é composta por seis círculos, um dentro do outro, que vão
diminuindo de tamanho até o menor deles, ao centro. Estão dentro de um
quadrado, ocupando quase toda a obra, dividida em oito partes iguais em
linhas diagonais a partir do centro, formando oito longos triângulos em divisões
multicoloridas.
PÁGINA 161.
DESCRIÇÃO: Fotografia negativada de Jacob Klintowitz, em close, homem
sorridente, moreno, cabelos pretos volumosos, óculos de grau retangulares em
armação de metal, cabeça levemente inclinada à esquerda, vestindo paletó
escuro sobre camisa em finas listras verticais.
PÁGINA 162 .
DESCRIÇÃO: Centralizados abaixo do texto, em coluna, os logotipos coloridos
da Lei de Incentivo à Cultura; do patrocinador, Banco Toyota; dos realizadores,
De Arte Comunicação e Instituto Olga Kos Inclusão Cultural; do parceiro,
Guarde Aqui Self Storage; e dos apoiadores, Secretaria Especial da Cultura,
Ministério da Cidadania e Governo Federal.
PÁGINA 164.
DESCRIÇÃO: Com o título "Somos Vencedores", os prêmios recebidos Prêmio Cultura e Saúde; Prêmio Areté; Ordem do Mérito Cultural; Prêmio
Tuxáua Cultura Viva 2010; Prêmio Brasil Esporte e Lazer de Inclusão Social;
Pela Arte se Inclui; Prêmio LIF 2013; Salva de Prata; Voto de Júbilo; Medalha
Anchieta; Prêmio ABCA 2015; Prêmio Selo de Qualidade; II Encontro Cultural Laços de Amizade Espaço K; Prêmio Melhores ONGs ÉPOCA Doar; Prêmio
Destaque do Ano 2017; Prêmio Chico Xavier; Colar de Honra ao Mérito
Legislativo; Prêmio Movimento Você e a Paz; Prêmio Empresário Amigo do
Esporte; Prêmio Brasil Mais Inclusão; Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica
IPSIS.
ÚLTIMA FOLHA E VERSO DA CONTRACAPA.
DESCRIÇÃO: Reprodução de obra sem título composta por centenas de
triângulos assimétricos, colados uns aos outros, nas cores predominantes
verde, verde-claro, azul-claro e branco, com destaque para os roxos, lilases,
vermelhos, amarelos, pretos e laranjas, todos em cores sólidas ou manchadas,
em várias direções que sugerem movimento, formando pequenos balões e
pirâmides espalhados por toda a obra.
CONTRACAPA.
DESCRIÇÃO: A contracapa do livro de Marysia Portinari é ilustrada pela
reprodução de obra sem título, composta por centenas de triângulos
assimétricos colados uns aos outros nas cores predominantes azul-claro, azulescuro, roxo e lilás, com destaque para o marrom-claro que ilumina toda a
obra. Em várias direções, os triângulos sugerem movimento em grandes e
pequenos círculos. Na margem inferior, sobre larga faixa horizontal em azulescuro, os logotipos em branco e azul da Lei de Incentivo à Cultura; do
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patrocinador, Banco Toyota; dos realizadores, De Arte Comunicação e Instituto
Olga Kos Inclusão Cultural; do parceiro, Guarde Aqui Self Storage; e dos
apoiadores, Ministério da Cidadania e Governo Federal.
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