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Para a rua Tapera,
o pescador Maneco

e seu barco, a Esquisita.
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PAULO MENDES DA ROCHA, 1986

É ver para viver.



9

LA BOUCHE, 1990, CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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FLÁVIO MOTTA, 1982

e o homem?
por onde anda

com sua
i n s t ab i l i d ad e ?

( . . . )

no entre-meio.
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O que se realiza. Uma consciência e uma
poética dos espaços organizados e dos pla-
nos em harmonias formais e tonais, cujo prin-
cípio se apóia no sólido conhecimento dos
materiais, na percepção sensível de suas qua-
lidades estruturais, de textura e de cor.

Na diversidade matérica. No planejamen-
to intuitivo e emotivo e na composição de-
corrente desse planejamento, espécie de ar-
quitetura planar e dos volumes.

No desenho, na pintura e na escultura.
Na cenografia e na gravura. Na ampla dispo-
nibilidade dos meios e dos procedimentos.

Tais qualidades nos surpreendem, tanto
num desenho de simples anotação conceitual,
muitas vezes apenas esboçado ou indicado,
quanto na pintura ou nos objetos mais elabo-
rados. O mesmo princípio e uma fidelidade
aos critérios adotados nas diferentes aborda-

gens são considerados. A luz e a cor são os

instrumentos condutores da sensação, da ex-
pressão e de uma idéia.  Da percepção tam-
bém, como um processo do pensamento .

Conversão cor-luz

EVANDRO CARLOS JARDIM, 1997

O que se revela. São representações e sig-
nificações essenciais da luz que, na pintura,
no desenho ou na superfície do objeto
tridimensional, sendo luz ainda, essa luz é
significada pela cor em possíveis conversões

e na concessão objeto iluminado-cor imanente.
Na linha, na realidade do objeto, na constru-
ção em pintura.

A certeza que se tem é que, sendo um

construtor por excelência, Silvio Dworecki faz
desses elementos o objeto essencial e o cor-
po interno de seu trabalho. Um vértice que
se define ao atingi-lo.
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PARA GOYA, 1996, CORDÃO, MADEIRAS E TELITE, 3,5 × 35 × 28 cm
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Para que eu inicie uma incursão sobre o cam-
po poético de Silvio Dworecki; para que eu
faça um bosquejo inevitavelmente lacunar,
descontínuo, de um território complexo, que
não tem a lógica cristalina das grandes exten-
sões cultivadas, com suas geometrias regula-
doras de cores e limites daquilo que lhe vai
por cima; para que eu faça um esforço que já
sei de antemão falhado, de circunscrever aqui-
lo que por ser multifacetado só se percorre
através de sendas, sendas que evoluem por
uma topografia vária e vasta e que vêm se
desenvolvendo ao longo de 30 anos, é preci-
so que eu fale, por exemplo, de algumas das
presenças mais recorrentes de sua obra: as
paisagens, as cidades, os bichos, as casas, os
objetos triviais com que as povoamos − lumi-
nárias, cadeiras, bules −, as outras pessoas e,
finalmente, de nós mesmos. E para que possa
falar sobre isso à luz do trabalho de Dworecki,

é preciso que eu também fale do desejo maior
de acercamento dessas coisas todas. Do nos-
so desejo de capturá-las, retê-las, fazer cessar
momentaneamente a ciranda em que elas
dançam e no meio da qual estamos. É preciso
apaziguar, acalmar as coisas, para que final-
mente possamos nos acalmar. É preciso es-
tancar seu jorro, paralisá-lo... ou não, talvez
não seja exatamente isso: é preciso apenas
diminuir-lhes o ritmo para que possamos com-
preender seu fluxo, pressentir-lhes os movi-
mentos que trazem embutidos dentro de si e
que prenunciam seu devir, sua expansão no
espaço e no tempo. É preciso tudo isso para
que depois, à maneira de retribuição, possa-
mos ir em direção do mundo não mais como
espectadores, mas na qualidade de quem faz
da sua matéria o suporte da expressão.

Como realizar esse círculo se, de saída, as
coisas não nos contam nada de si, não dei-

Coisas vistas, coisas imaginadas

... Por mais leve que seja um bule ou uma chávena,
são loucos todos os objetos.

Uma jarra com um crisântemo transparente
tem um tremor oculto ...

Última ciência, HERBERTO HELDER
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O TRÊS E O QUATRO, 1993, CINZAS E TÊMPERA SOBRE TELA, 146 × 184 cm
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xam vazar seus segredos? As coisas, avaras, in-
sistem em seu mutismo teimoso e arrogante.

Temos o olho, é claro. Mas o olho, já se
sabe, é instrumento desarmado, precário, por-
quanto estritamente dedicado à contempla-
ção das aparências das coisas, das suas peles.
Não sabe ou sabe pouco, adivinha pouco do
que lhes vai dentro: o calor, o frio, o peso, a
textura, a densidade, a maciez. O olho com-
põe-se com os outros sentidos para avançar
um pouco mais nessa empresa. E não é que
ainda assim as coisas se comprazem em
enganá-lo? Porque é comum as coisas se in-
subordinarem contra as classificações que lhes
fazemos. Quando pensamos estar caminhan-
do em chão familiar, repentinamente destra-
va-se o sortilégio imerso em cada coisa, o tre-
mor oculto  de que nos fala Helder.

Há entre cada um de nós e o mundo um
abismo, uma distância que tentamos encurtar
ou vencer, por intermédio de pontes mais ou
menos frágeis, que têm a linguagem por arga-
massa,  linguagem lavrada na ciência, na reli-
gião ou na arte, não importa. É ela que nos
serve de sustentação para que possamos ven-
cer nossa insularidade, que nos permite tocar
a face do outro.

São questões como essas as que afloram
pela contemplação da trajetória artística de Sil-
vio Dworecki. Há nele a constante reproposi-
ção do ancestral dilema de conhecer o outro,
pela aguda consciência de que também nele
reside o nosso segredo. Reafirma-se em sua
obra a noção de que nós nos fazemos através

desse contato: desse atracamento mútuo em
que a existência de um afirma a existência do
outro. Uma dialética em que os termos vão
perpetuamente se modificando. Mas não é isso
mesmo? Não são as coisas ao nosso redor que
balizam nossa verticalidade frágil e nômade?
E que coisas são essas senão as oferecidas
pela natureza e as que produzimos pela sua
negação, produtos do nosso poder de forma-
lizar nossos desejos? E tanto uma quanto a
outra não resultam da nossa capacidade de
trespassar os seres com significações?

Saber o que são as coisas é empresa de
quem se deu conta da lógica especular que
permeia o mundo. E é nesse arco ambicioso
que encontro a trajetória artística de Silvio
Dworecki. Uma trajetória que avança pela
consciência que cada novo passo tem dos
passos anteriores. Uma obra que reúne desde
os desenhos de observação − meio clássico
de conhecimento do mundo − que se prolon-
ga nas imagens − paisagens, coisas, bichos  −

invariavelmente moduladas pela imaginação,
e que se fecha no exame acurado dos mate-
riais e dos processos envolvidos na sua con-
secução.

De início façamos referência ao binômio
conhecimento/imaginação. Sustenta Silvio com
sua obra que é necessário colher o mundo
nas pontas dos dedos que prendem o grafite
para então deixá-lo escorrer no rastro deixa-
do sobre a superfície do papel,  pois, assim
como o som se propaga pelo ar até esbarrar
em nosso corpo deixando sua impressão, as-
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sim como o olhar distraidamente pousado
sobre uma forma, textura ou cor termina dei-
xando-se impregnar por essa forma, textura
ou cor, assim como entoar o nome de uma
pessoa tem o poder de evocá-la, também o
desenho realizado através da observação de
alguma coisa arrasta consigo um eco dessa
coisa. E há uma indubitável magia expressa
no fato de as coisas acontecerem para além
delas mesmas.

Magia que também se verifica nos pro-
cessos e materiais em que as coisas, sempre
mediadas pelo conhecimento e a imaginação,
vão se transmutando em formas, cores, linhas,
texturas, veladuras... Processo que exalta os

vários materiais empregados, a expressividade
dos pigmentos, do papel, da cópia xerográfica,
dos objetos salvados do anonimato, das re-
centes telas endurecidas com cimento. Pro-
cesso que se funda em um amplo leque de
ações: aquele que sulca o grafite duro no pa-
pel, aquele que faz chover levemente o pig-
mento em pó, aquele que se crispa para me-
lhor atacar, aquele que escava, dobra, distende,
pendura, reúne, organiza...

Ensina-nos Dworecki que, de tanto vis-
tas, de tanto serem visitadas, de tanto serem
contadas aos nossos ouvidos atentos, como
as histórias sobre a Cracóvia dos avós, as coi-
sas finalmente nos habitam, agregam-se a nós,

CARTA DO EXÍLIO 2, 1994, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 73 × 92 cm
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como uma segunda camada epitelial. De tal
forma isso se dá que, diante delas, não mais
indagamos o que sejam. Convertem-se em
memória, tenham sido provenientes da nossa
experiência ou da experiência relatada por
outros, não importa. São agora parte de nos-
sos gestos e hábitos e de nossos sentidos, jun-
tam-se ao líquido amniótico da nossa capaci-
dade de fabulação. Quando já se encontram
assim, interiorizadas, como parte da nossa sen-
sibilidade, o artista nos faz saber que qual-
quer obra sua é, no seu limite, um produto
da conjura do conhecido com o imaginado.

O exposto vale tanto para uma poltrona
como para uma paisagem. Por exemplo, a pol-
trona (pág. 122). A inequívoca poltrona, cuja
presença se impõe pela familiaridade do esti-
lo rococó, expresso no traço grosso, na mas-
sa de tinta estirada linear mente, que define
de modo escandido sua estrutura: seus qua-
tro pés, a linha que suporta o assento e que
faz um nó quando cruzada pelas linhas dos
pés dianteiros, que irrompem pelas laterais
para for marem seus encostos e que correm
pela mesma altura, até mais atrás, ao fundo,
quando se juntam num coroamento literal. Mas
enquanto a familiaridade da poltrona nos pro-
picia o reconhecimento imediato, isola-a do
mundo na qualidade de coisa vista sob o cri-
vo de um conhecimento prévio, a contempla-
ção mais cuidadosa revela-a como coisa eva-
nescente. Da esquerda para a direita a poltro-
na vai sendo eclipsada por uma bruma, que,
de tons sóbrios, azuis e violetas rebaixados,

progride em direção ao vermelho, trespassan-
do-a. O chão lhe falta e ela paira com uma
delicadeza que contraria o peso que de ime-
diato a ela associamos. Que coisa é esta que
não mais conhecemos? A temperatura cromá-
tica desfaz sua solidez, destrói seus contor-
nos, demonstrando como é frágil, como pra-
ticamente inexiste a linha que isola as coisas
do espaço, as coisas de nós mesmos. Enfim,
o resultado final demonstra como é tênue o
limite entre o que se vê e o que se imagina.

Por exemplo, a vista da usina de Angra
(pág. 108). A suposta domesticação da ener-
gia atômica, o perigo de destruição iminente,
a meio caminho das nossas duas maiores ci-
dades. Do ponto médio para cima, o plano
azul a cumprir o papel de mar, o amarelo, o
rosa e o violeta que se acotovelam e se
empilham, na lógica característica da nature-
za com as colinas se sucedendo a distância.
Sobre tudo isso, à esquerda e à direita, as
cores que se desfibram em cabelos para faze-
rem eco com o fator de expansão do céu,
cujos ventos sopram luzes e nuvens. Do pon-
to médio para baixo, a troca dos planos cro-
máticos pela linha preta estrutural. Lá a lógica
da natureza,  aqui a dos homens. Aqueles que
inventaram a geometria, aqueles que fizeram
da razão o avatar de uma era, mas que, não
obstante, não conseguem expurgar o acento
sombrio das coisas que fabricam. Porque, ao
contrário das cores quentes e diáfanas, o que
se tem é uma geometria trôpega, garatujada,
borrada. As linhas pretas exsudam o cinza,
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O QUATRO, 1997, GRAFITE E ACRÍLICA SOBRE TELA, 30 ×50 cm

O CINCO, 1997, GRAFITE E ACRÍLICA SOBRE TELA, 30 × 50 cm
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provocando o enodoamento do plano bran-
co. Deslocado para a extremidade esquerda,
estabelecendo uma evidente linha de força
com a construção monolítica pintada de ama-
relo e que tem no seu alto um domo − curiosa
essa presença de uma forma memorável da
arquitetura renascentista − um plano preto, fe-
chado, de formato irregular, onde fibrila uma
estrutura vermelha, sangüínea.

As imagens em Silvio Dworecki têm sua
origem no mundo cá fora mas, uma vez
introjetadas, começa seu processo de purga-
ção, o que ocorre não necessariamente de
modo linear, esclarecido, mas aos socos e sem-
pre sob uma mirada bifronte: analítica e ima-
ginária. Sob esse aspecto, além da simples
contemplação de suas obras, também é
esclarecedora a visita ao atelier do artista, com
sua atmosfera espessa pela quantidade de
objetos e cuidadosamente repartida em seto-
res para o melhor desenvolvimento de práti-
cas específicas. Sobre esse lugar assim se re-
fere o artista: ... existe um território que é pri-
vilégio das ar tes, que o poeta Manoel de Bar-
ros chama de território do abandono, Octávio
Paz diz ser espaço dos jogos , outros podem
chamar de  espaço das inutilidades, território
do tempo que parece inútil, territórios que são
desprezados pela maioria mas onde pode-se
descobrir r elações que só o artista está desco-
brindo. Não que ele seja melhor ou superior,
mas a função dele é essa. (1)

Tendo visitado o atelier de Dworecki e
estado diante dos seus incontáveis cadernos

de desenhos, não me é difícil reconstituir o
resultado que ele extrai de seu singular méto-
do, por ele chamado de Combogós (pág. 73).
Combogós são aqueles tijolos vazados que pro-
duzem paredes feitas de argamassa ou barro
cozido e ar. Com eles troca-se a opacidade
pela transparência. Com eles vê-se através.
Ver através. Conforme a idéia esboçada ante-
riormente, não é exatamente esse o projeto
que nos move no mundo: a tentativa de se
ver através das coisas?

O Combogó consiste na reunião de obje-
tos sobre uma mesa que será registrada por
fotografia. Essa reunião pode variar de um
simples encontro entre dois objetos até o re-
quinte de uma paisagem imaginária: um ce-
nário povoado por bichos − macacos, urubus,
tartarugas... − protagonistas de uma narrativa
cujo significado não logramos atingir por in-
teiro. Mas atenção! Como disse, a obra não se
reduz a essa encenação. A obra é a miríade
de ângulos que se pode extrair daí; a fabrica-
ção feita com técnicas variadas de imagens
de alta sugestão simbólica e que jamais
descuram do nível formal. Assim, elas são tam-
bém notáveis pela profusão de materiais, for-
matos, significados, cores... Junto à sua pletora
de sentidos, elas deixam ver as horas gastas
no exame minucioso das coisas: os contor-
nos, as texturas, o que de cada uma se proje-
ta para fora de si interessada na coisa ao lado
ou espaço entorno.

Um Combogó, paisagem perecível,  gera
obras e mais obras. Um Combogó gera diver-
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sos Cambogês, que é como Dworecki nomeia
tudo aquilo que se pode extrair do Combogó,
e que pode se converter em desenho, xerox,
pastel, super 8, vídeo ou qualquer outra mídia
que o nosso artista queira utilizar. Essas obras
de fatura mais essencializante, focadas, por
exemplo, na ossatura do visível ou de algo
inventado; na ampliação de um detalhe de
um Combogó , de tal modo que ele se descole
do contexto ao qual originalmente pertencia.
São obras de confecção lenta ou rápida; obras
que mesclam o registro à queima-roupa de
detalhes das cenas, com marcas que essas
mesmas cenas fazem minar da memória.

Por ser mais essencializante, o Cambogê
é exercício que usualmente se faz de dentro
dos elementos constitutivos da pintura, dese-
nho ou qualquer outro meio com o qual se
queira trabalhar. Silvio Dworecki demonstra
que os meios empregados são tão irredutíveis
uns aos outros como as imagens que eles pro-

duzem. É o espaço das delícias, onde as co-
res, formas, materiais e técnicas podem ser
mais bem experimentados, porque estão a sal-
vo da condena da significação. Se há narrati-
va, ela é predominantemente desses elemen-
tos. Confirmam o adágio kleeniano de que
não são a representação do visível, mas uma
estratégia de tornar visíveis.

Criado no início dos anos 70, o procedi-
mento Combogó/Cambogês  inscreve-se como
uma substantiva contribuição para o espírito
especulativo que caracterizou o período. A
relação entre o perecível de um com a natu-
reza duradoura do outro inscreve o procedi-
mento dentro da gama de poéticas que, na-
quele período, pretendia salvar a arte de seu
processo de institucionalização.

Um exemplo da fertilidade desse procedi-
mento encontra-se em Ventos de luz, uma tela
e uma fase de mesmo nome (pág. 31), cujo
encantamento reside na capacidade de fazer

 A MANCHA, 1996, NANQUIM SOBRE PAPEL, 11 × 24 cm
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Camadas de tempo

Marco Polo descr eve uma ponte, pedra por pedra.
− Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? − per gunta Kublai Kan.

− A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra − r esponde Marco − ,
mas pela linha do arco que elas formam.

Kublai permanece silencioso, refletindo. Depois pr ossegue:
− Por que tu me falas de pedras? É somente o arco que me impor ta.

Polo r esponde: − Sem as pedras não há arco.
As cidades invisíveis, ITALO CALVINO

dos planos de cores, anteriormente deposita-
dos sobre uma mesa, um campo de tensão
entre suavidade e velocidade fixado num pla-
no vertical. Tensão que já se faz notar no des-
locamento sofrido pelo quadrado da tela e
que se expande para o corpo do espectador
que, conforme sua posição, terá acesso à va-

riação tonal propiciada pela mídia luzente .
Como também na maneira quase tímida de
enunciar profundidades por meio da sobre-
posição de tons mais cheios de gravidade,
como o cinza e o azul, em oposição à audácia
dos tons claros e expansivos, o amarelo e o
rosa, que cruzam o espaço em relâmpagos.

Do lado de lá, com sua riqueza infinita, está o
mundo. Há que conhecê-lo: há que tocá-lo,
sopesá-lo, auscultá-lo, acariciá-lo, fazê-lo com-
preender que, afinal, aquele que assim se apro-
xima, com cuidado e interesse, tem para com
ele uma relação fraterna. É assim com Silvio
Dworecki. Há nele um gosto pelo contato,
pelo desejo de tocar nas entranhas das coi-
sas, verificar as peculiaridades de cada maté-
ria para depois, calcado na amizade e no re-
conhecimento mútuos, retirar o que lhe for
possível. Se há violência, porquanto todo o

trabalho é feito sob o signo da força, da su-
bordinação imperativa da matéria a um proje-
to, ela é em tom menor, quase uma adequa-
ção. Melhor dizendo, o deflagrar de um movi-
mento que a matéria, com seu sono, seria inca-
paz de realizar sozinha.

Desde seu início, ainda em meados dos
anos 60, com suas telas feitas de betume, onde
o acaso, a pincelada grossa e entintada e a
compressão produziam manchas imponde-
ráveis, Silvio Dworecki já externava seu gos-
to em sobrelevar as disposições dos materiais
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utilizados. O reconhecimento da originalidade
e qualidade do produto obtido foi imediato:
com apenas 16 anos, Sergio Ferro, Mario
Schenberg e Mauricio Nogueira Lima deram-
lhe o Prêmio de Pintura no I Salão de Arte
Moderna de Campinas. À parte esse reconheci-
mento e muito mais do que ele, houve o len-
to processo de maturação através do contato
íntimo com o professor e artista Flavio Motta,
de quem aprendeu a desenhar ... o já visto; o
ainda não visto. Ou a própria especulação .(2)

Concomitante ao desejo de pensar as ima-
gens que nos visitam, alvo da análise da pri-
meira parte deste texto, iniciava-se uma traje-
tória que, alinhada ao espírito inquisitivo da

época, emblematizava-se no respeito ao tem-
po próprio dos materiais, às suas aventuras
particulares. Um percurso que não os discri-
minava, não os escolhia somente dentro do
leque das ofertas convencionais − tinta a óleo,
pastel, lápis de cor... −, como também busca-
va outros, mais desconhecidos e, portanto, de
comportamento insuspeitado. Gostava, gos-
ta, de inventariar a natureza de cada um des-
ses materiais; por exemplo, empregá-los ain-
da rudes, numa etapa anterior ao processo
que a indústria lhes submete. Alterava-lhes
por conta própria, queria-lhes em pó ou em
cinzas, sempre na moldura de uma poética
que ainda se mantém pretendendo, sem re-

CAMADAS DE TEMPO: O CINCO, 1994, CINZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 73 × 92 cm
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baixamento da pesquisa sobre a natureza do
signo, garantindo coerência entre projeto es-
tético e político.

O artista tem que atuar com faro para o
que está ocorr endo no mundo hoje. Não im-
porta que o meio seja o desenho, a pintura, a
escultura ou a instalação... Não vejo outra so-
lução a não ser fazendo uma arte rude... há
essa necessidade de o ar tista sujar-se com a
r ealidade. (1)

Se até aqui se falou da matéria e da ma-
neira de abordá-la, cumpre agora tratar dos
processos concernentes à sua manipulação.
Se no tópico anterior fez-se referência ao
virtuosismo da mão direita,  capaz, por um
lado, de arrastar do visível seus aspectos
determinantes e, de outro, atuar como sismó-
grafo preciso da razão e imaginação, será pre-
ciso agora enfatizar o desassombro com que
o artista se desprende dessa mesma virtuo-
sidade, em favor daquilo que ela, por demais
sabida, não alcança exprimir.

Um dos aspectos mais interessantes da
obra de Silvio Dworecki é o que se poderia
chamar de uma economia do gesto. A exten-
sa gama que vai da mão direita, que com de-
cisão e certeza fere a superfície do papel, ao
gesto distanciado não ousa forçar uma cópu-
la dos materiais. Nesse sentido é digna de

1 Depoimento do artista ao crítico Paulo Klein, em setembro de 1997.
2 Flávio Motta, in Especulando, Jaraguá e Angra, catálogo da exposição de Silvio Dworecki na Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo, 1982.

menção sua troca do pincel pelo processo de
espargir sobre a tela ou papel ou cimento o
pigmento em pó. É permeada de lirismo essa
estratégia em que a mão inventa-se nuvem
carregada para fazer chover sobre o solo os
pingos de cor. A pintura não se dá por ade-
rência radical da cor à superfície que a rece-
be, que é o efeito obtido pelo pigmento
acasalado com algum líquido e que termina
por lhe tomar emprestado sua difusibilidade.
Aqui a cor não se confunde mas se sobrepõe.
À topografia da superfície ela inventa uma
outra topografia, acidentada e microscópica.

Esse interesse pelo material em si, pela
sua expressividade, levou Silvio Dworecki aos
trabalhos atuais, constituídos de telas endu-
recidas por cimento. Ao invés da pele que
com subserviência dispunha-se a ser o palco
de uma encenação qualquer, agora a pele se
exaspera, crispa-se, varrendo tudo o que lhe
foi posto em cima para em troca ostentar
seus próprios predicados. O artista, atento
aos desejos do material, suas possibilida-
des, opera em função deles:  dobra-o, cor-
ta-o, faz incisões e escavações. Ao final não
são mais telas. Oscilam indecisas entre pin-
tura e escultura; pr esenças que não com-
preendemos e que por isso mesmo abrem-
nos para o espanto.

AGNALDO FARIAS, 1997
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Ventos de Luz
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VENTO DE LUZ, 1992, CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 146 × 184 cm
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O PERU EQUILIBRISTA, 1987 (DUAS POSIÇÕES DO OBSERVADOR), CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 80 × 60 cm
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ÊXTASE DE AUGUSTO, 1990, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 92 × 73 cm
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 SEM TÍTULO, 1989, PIGMENTO SOBRE TELA, 58 × 108 cm
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 AVÔ II, 1989, PIGMENTO E TÊMPERA SOBRE TELA, 109 × 109 cm
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GUIRLANDA, 1992, CINZAS E TÊMPERA SOBRE TELA, 55 × 69 cm
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SEM TÍTULO, 1989, CINZAS E CARVÃO SOBRE TELA, 73 × 94 cm
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QUARTA-FEIRA CINZA, 1994, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 146 × 184 cm
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 FOOT IN BOLA, 1992 , CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 146 × 184 cm
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SEM TÍTULO, 1990, PIGMENTO SOBRE PAPEL, 35 × 50 cm
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O NÚMERO QUATRO: ESTRELA D’ALVA − O ALIENISTA, 1992, CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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SEM TÍTULO, 1992 , PIGMENTO E TÊMPERA SOBRE PAPEL, 57 × 78 cm



51

LA CHAISE, 1992, CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 184 × 146 cm



52

LA CHAISE, 1992 (DETALHE), CINZAS, PIGMENTO E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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SEM TÍTULO, 1992, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 138 × 100 cm
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SEM TÍTULO, 1994, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 49 × 56 cm

SEM TÍTULO, 1995, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 69 × 57 cm
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SEM TÍTULO, 1993, CINZAS SOBRE TELA, 70 × 80 cm
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ACONTECE 4, 1994, CINZAS, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 69 × 56 cm
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CAMADAS DE TEMPO 45.3.11, 1994, CINZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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CAMADAS DE TEMPO 45.4.5, 1994 (DETALHE), CINZAS, PAPEL QUEIMADO E ÓLEO SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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CAMADAS DE TEMPO 45.4.5, 1994, CINZAS, PAPEL QUEIMADO E ÓLEO SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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SEM TÍTULO, 1993, GRAFITE E PIGMENTO SOBRE PAPEL, 17 × 15 cm
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CÃ-DELÁRIA, 1994, CINZAS, PIGMENTO E ÓLEO SOBRE TELA, 92 × 73 cm
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SEM TÍTULO, 1993, GRAFITE SOBRE PAPEL, 25 × 27 cm



63

“ ... A LIBERDADE NO HORIZONTE...” , 1992, CIMENTO E TÊMPERA SOBRE TELA, 55 × 70 cm
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SEM TÍTULO, 1992, PAPEL QUEIMADO, PIGMENTO, TÊMPERA E ÓLEO SOBRE TELA, 60 × 81 cm
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CAMADAS DE TEMPO: O QUATRO, 1994, CINZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 73 × 92 cm
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SEM TÍTULO, 1992, PAPEL QUEIMADO E PIGMENTO SOBRE PAPEL, 57 × 77 cm
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SEM TÍTULO, 1994, RECORTE EM PAPEL, 19 × 18 cm
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CAMADAS DE TEMPO 45.3.13, 1994, CINZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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SEM TÍTULO, 1996, TÊMPERA SOBRE PAPEL, 35 × 35 cm



71

PRATA PRÁ MÁ, 1993, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 69 × 56 cm
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Combogós e Cambogês



74

COMBOGÓ: A VIAGEM − PERFORMANCE DE CLYDE MORGAN, 1972



75

COMBOGÓ: O URUBU-REI, 1972, CROMO 135



76

COMBOGÓ: PERSONAGENS, 1972, RECORTES EM FOTO SOBRE MADEIRA, 12 × 7 × 0,5 cm; 6,5 × 19,5 × 0,5 cm; 12 × 28 × 0,5 cm

IMAGENS DA VIAGEM FILOSÓFICA DE ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA PELAS CAPITANIAS DO GRÃO-PARÁ, RIO NEGRO, MATO-GROSSO E CUIABÁ DE 1783 A 1792
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 COMBOGÓ: A VIAGEM − O LUGAR I, 1972, CROMO 135



78

COMBOGÓ: A VIAGEM − CENA I, 1972, CROMO 135

COMBOGÓ: A VIAGEM − CENA II, 1972, CROMO 135



79

COMBOGÓ: A VIAGEM − CENA III, 1972, CROMO 135

COMBOGÓ: A VIAGEM − CENA IV, 1972, CROMO 135



80

CAMBOGÊ 2.5.75, 1975, AQUARELA SOBRE PAPEL,  33 × 48 cm

M ATRIZ 1 CAMBOGÊ PRENSADO COM COBRA, 1972, COLAGEM, 24,5 × 33 cm
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CAMBOGÊ: O URUBU-REI, 1973, MONOTIPIA, 22,2 × 31,3 cm



82

COMBOGÓ: A VIAGEM − PERFORMANCE DA TARTARUGA, 1972



83

COMBOGÓ: − VAI BIJU?, 1972



84

COMBOGÓ: PROPP − CENA 23, 1973, CROMO 135



85

COMBOGÓ: PROPP − CENA 34, 1972, CROMO 135



86

COMBOGÓ: PROPP − CENA 12, 1973, CROMO 135

COMBOGÓ: PROPP − CENA 33, 1973, CROMO 135



87

COMBOGÓ: PROPP − CENA 7, 1973, CROMO 135



88



89

COMBOGÓ: A VIAGEM − PERFORMANCE DE CLYDE MORGAN, 1972
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COMBOGÓ: A VIAGEM − PERFORMANCE DE CLYDE MORGAN, 1972
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COMBOGÓ: A VIAGEM − O LUGAR II, 1972
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Da escolha da cor à
construção da paisagem



94

FECUNDAÇÃO I, 1965, PASTEL OLEOSO E BETUME SOBRE PAPEL, 66 × 96 cm

SEM TÍTULO, 1965, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 39 × 49 cm



95

SEM TÍTULO, 1966, PASTEL OLEOSO E BICO DE PENA SOBRE PAPEL, 64× 95 cm



96

SEM TÍTULO, 1968, BETUME E ÓLEO SOBRE PAPEL, 49 × 64,5 cm



97

LE SOULIER DE MME. POMPADOUR, 1971, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 30 ×  40 cm



98

PAISAGEM NA DUTRA, 1973, BICO DE PENA SOBRE PAPEL, 39,5 × 45,5 cm

PAISAGEM NA DUTRA, 1973, LÁPIS SOBRE PAPEL, 39,5 × 45,5 cm



99

SEM TÍTULO, 1973, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 50 × 70 cm

COMBOGÓ II, 1974, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 38 × 62 cm



100

SEM TÍTULO, 1975, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 64 × 46 cm



101

PRIMEIRO PRESENTE, 1975, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 33 × 48 cm



102

PORQUINHO-DA-ÍNDIA, 1979, ÁGUA FORTE, 14 × 17 cm

TATURANA NA HORIZONTAL, 1978, NANQUIM SOBRE PAPEL, 20 × 29 cm



103

HAI KAI, 1979, ÁGUA FORTE, 7,5 × 35 cm



104

SEM TÍTULO, 1979, AQUARELA SOBRE PAPEL, 26 × 19 cm

SEM TÍTULO, 1979, ÓLEO SOBRE PAPEL, 25 × 18 cm

SEM TÍTULO, 1979, ÓLEO SOBRE PAPEL, 25 × 18 cm



105

SEM TÍTULO, 1979, ÓLEO SOBRE PAPEL, 25 × 18 cm



106

VIADUTO DO CHÁ: ESTUDO, 1979, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 46 × 68 cm

JARAGUÁ: ESTUDO, 1980, PASTEL SOBRE CARTÃO, 70 × 100 cm



107

AUTO-RETRATO, 1980, PASTEL OLEOSO SOBRE PAPEL, 69 × 49 cm



108

USINA DE ANGRA: ESTUDO, 1982, PASTEL SOBRE PAPEL, 50 ×70 cm



109

DIÁLOGO,1982, ÓLEO SOBRE TELA, 69 ×  69 cm



110

JARAGUÁ, 1982, ÓLEO SOBRE TELA, 36 × 76 cm



111

SEM TÍTULO, 1983, ÓLEO SOBRE TELA, 41 × 24 cm



112

SEM TÍTULO, 1983, CARVÃO SOBRE PAPEL, 100 × 70 cm



113

RETRATO,  1983, ÓLEO SOBRE TELA, 100 × 80 cm



114

“DEPOIS PERDI-O/LEMBRO? QUEM DERA/SE EU NUNCA SOUBE/OQUE ELE ERA” F.P., 1983, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA, 100 × 80 cm



115

O GIZ, 1983, ÓLEO SOBRE TELA, 80 × 120 cm



116

BERNARDA ALBA, 1984, PASTEL SOBRE PAPEL, 70 × 50 cm

AZUL DA PRÚSSIA, 1983, PASTEL SOBRE PAPEL, 49 × 69 cm



117

“... DIVIDE MEU SER DE MIM...” F. P., 1984, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA, 92 × 73 cm



118

EGGALINHA, 1982, TÊMPERA SOBRE TELA, 59 × 84 cm



119

NO CAMARIM, 1984, ÓLEO SOBRE TELA, 60 × 80 cm



120

JARAGUÁ/AVENIDA PAULISTA,1985, ÓLEO SOBRE TELA, 100 × 80 cm



121

AVÔ II, 1986, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA/DÍPTICO, 120 ×160 cm



122

BAILARINA, 1986, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 60 × 80 cm



123

 PACTO, 1986, ÓLEO SOBRE TELA, 107 × 147 cm



124

SONHO REAL, 1986, LÁPIS, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA, 80 × 60 cm



125

SOL E CHUVA, 1986, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA, 90 × 130 cm



126

ACÔRDO I: ÚLTIMA VEZ COM MANECO, 1988, PASTEL E ÓLEO SOBRE PAPEL, 35 × 48 cm

SEM TÍTULO, 1988, CARVÃO E PASTEL SOBRE PAPEL, 41 × 57 cm
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ACÔRDO I: NA CIDADE, 1988, CARVÃO E TÊMPERA SOBRE PAPEL, 41 × 71 cm



128

A PRIMEIRA, 1988, ÓLEO SOBRE TELA, 100 × 80 cm



129

ACÔRDO ACORDO A COR DO: NAVIO E DO LIXEIRO, 1989, CARVÃO E ÓLEO SOBRE PAPEL, 57 ×78 cm

O ATAQUE ÀS CORES PRIMÁRIAS, 1991, TÊMPERA E ÓLEO SOBRE PAPEL, 50 × 65 cm
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Camadas de Tempo
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133

SEM TÍTULO, 1995, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 101 × 127 cm

SEM TÍTULO, 1995, RECORTE EM CARTÃO, 30 × 36 cm
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135

CAMADAS DE TEMPO 46.0.0, 1995, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 126 × 104 cm
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137

SEM TÍTULO, 1995, GRAFITE SOBRE PAPEL, 37 × 26 cm

SEM TÍTULO, 1995, GRAFITE E PIGMENTO SOBRE PAPEL, 20 × 35 cm
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CAMADAS DE TEMPO: 46.5 − MADONA INTERDITA, 1996, CINZAS E TÊMPERA SOBRE TELA, 184 × 146 cm
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141

SEM TÍTULO,1995, TÊMPERA SOBRE PAPEL, 38 × 23 cm

SEM TÍTULO, 1994, RECORTE EM PAPEL, 29 × 1 cm

SEM TÍTULO, 1995, GRAFITE E PIGMENTO SOBRE PAPEL, 23 × 32 cm
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143

SEM TÍTULO, 1995, GRAFITE E TÊMPERA SOBRE TELA, 146 × 184 cm



144

SEM TÍTULO, 1992, PIGMENTO E GRAFITE SOBRE PAPEL, 32 × 25 cm



145

SEM TÍTULO, 1997, ACRÍLICA SOBRE TELITE, 29 × 37 cm



146

SEM TÍTULO, 1997, ACRÍLICA SOBRE TELITE, 29 × 37 cm



147

SEM TÍTULO, 1997, ACRÍLICA SOBRE TELITE, 29 × 36 cm



148

PARA BEUYS, 1996, PIGMENTO SOBRE TELITE, 35 × 28 × 2 cm



149

SEM TÍTULO, 1997, PAPEL E ACRÍLICA SOBRE TELA, 60 × 80 cm



150



151

SEM TÍTULO, 1997, ACRÍLICA SOBRE TELA, 30 × 60 cm



152

NA LUZ, 1997, PIGMENTO E TÊMPERA SOBRE TELA, 71 × 121 cm

NA SOMBRA, 1997, TÊMPERA E ÓLEO SOBRE TELA, 71 × 121 cm



153

SALVADO, 1997, CINZAS, GRAFITE E TÊMPERA SOBRE TELA,  146 × 184 cm
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155

PAQUIPÓTAMO E MUFANTE, 1997, GRAFITE, TÊMPERA E MÍDIA LUZENTE SOBRE TELA, 127 × 102 cm
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157

1949 Nasce na cidade de São Paulo.

1962 Inicia atividade plástica, utilizando parafina sobre pedras.

1966 1o Salão de Arte Moderna de Campinas, São Paulo; 1o Prêmio da Seção de

Pintura com Sérgio Ferro, Mario Schenberg e Maurício Nogueira Lima, no júri.

Neste momento trabalha com betume e pastel oleoso.

1967 IX Bienal Internacional de São Paulo � Seção de Pintura com trabalhos

nos quais lã de vidro, desenho e tecidos ganham tridimensionalidade e saltam

além dos quatro lados do suporte.

1972 Inicia o processo Combogó/Cambogê e atividade didática com artes

plásticas para crianças.

1973 Leciona o 1o Curso Livre de Artes Plásticas do Museu Lasar Segall. Neste

momento formula a Desinibição do Traço, início de seu método de ensino de

artes.

1974 Ensino e Desenho � Trabalho de formatura na Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Flávio

Motta.

Funda o JOGO ESTÚDIO, escola de arte com Eugênia Thereza de Andrade.

1977 Inicia atividade didática na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade de São Paulo.

1978 Aulas de pintura com Suanê e Nelson Nóbrega e de gravura com Evandro

Carlos Jardim. A gravura e a têmpera fazem-se presentes em sua produção.

1980 DA ESCOLHA DA COR À CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM, individual na

Galeria SESC Paulista, São Paulo, apresentada por Renina Katz. Expõe aquarelas

e pastéis.

1982 ESPECULANDO, JARAGUÁ E ANGRA, individual na Galeria Paulo

Figueiredo, São Paulo, apresentada por Flávio Motta, utilizando carvão e pastel.

Inicia suas buscas com tinta a óleo.

1984 Ensino e Desenho � Mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Élide Monzéglio.

A Casa de Bernarda Alba � Prêmio como Cenógrafo Revelação da Associação

Paulista dos Críticos de Arte (APCA) pelo cenário para o espetáculo de García

Lorca com a direção de Eugênia Thereza de Andrade e produção do Jogo

Estúdio, no Teatro Ruth Escobar.

1986 Galeria Paulo Prado, individual de pinturas apresentada por Paulo

Mendes da Rocha, na qual predomina o óleo sobre tela. Inicia a busca que

o leva à Mídia Luzente e aos pigmentos sobre tela.

1989 Escultura da Luz, na avenida da Consolação sobre a avenida Paulista,

São Paulo.

1990 Participa ativamente do tombamento do bairro do Pacaembu.

1992 VENTOS DE LUZ , individual no Museu de Arte de São Paulo (MASP),

apresentada por Evandro Carlos Jardim.

O Alienista, cenário para o espetáculo de Machado de Assis, sob a direção de

Eugênia Thereza de Andrade, no Teatro SESC Anchieta.

Inicia a busca com cimento que o leva às telites e de volta à escultura.

Presidente da Associação de Arte Educadores do Estado de São Paulo (AESP)

com atuação nacional pela obrigatoriedade do ensino de artes nas escolas.

1993 Cenário para Seria Cômico se não Fosse Trágico, de Dürrenmatt, com a

Momentos

direção de Reynaldo Puebla e produção do Jogo Estúdio, no Teatro SESC

Anchieta.

1994 CAMADAS DE TEMPO, individual na Galeria A Hebraica e coletiva de

inauguração do STUDIO MAGALHÃES GOUVÊA, fazendo-se presentes o papel

queimado e cinzas sobre tela.

1995 Do olho à mão: um método para o ensino das artes plásticas � Doutora-

do na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,

sob a orientação da professora Lucrécia D�Aléssio Ferrara.

Tem obras em museus, coleções particulares e públicas no Brasil e no exterior.

Passa a integrar o Conselho Consultivo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Coletivas e Salões

1966 XV Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo.

Jovens Artistas no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares

Penteado, São Paulo.

1972 Salão da Jovem Arte Contemporânea (JAC) no Museu de Arte Contempo-

rânea da Universidade de São Paulo.

8o Salão de Arte Contemporânea de Campinas/SP � Prêmio de Aquisição.

XXI Salão Nacional de Arte Moderna do Ministério de Educação e Cultura, Rio

de Janeiro.

1973 II Bienal de Artes Plásticas de Santos/SP.

1974 EXPOFAU no Museu Lasar Segall.

1979 Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba/SP � Prêmio de Aquisição.

IV Salão de Arte de Ribeirão Preto/SP � Prêmio de Aquisição.

Aquarelas do Brasil � Palácio das Artes, Belo Horizonte/MG.

II Salão Nacional de Artes Plásticas � FUNARTE, Rio de Janeiro.

Coletiva de gravadores � Galeria SESC Paulista, São Paulo.

1981 VI Salão de Arte de Ribeirão Preto/SP.

Retrospectiva 80 � Galeria SESC Paulista, São Paulo.

Galeria Suzana Sassoun, São Paulo, coletiva.

1983 Avenida Paulista, coletiva na Galeria SESC Paulista, São Paulo.

1984 Alguns desenhos desses 20 anos, no Banco Itaú e Universidade Federal

de São Carlos.

1992 Arthur Friendenr eich e o futebol paulista, coletiva na Pinacoteca do

Estado, São Paulo.

1993 EXPOFAU, coletiva na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-

dade de São Paulo.

Arte e iconografia do Carnaval, coletiva na Pinacoteca do Estado, São Paulo.

1995 Participa do evento Contato, promovido pelo SESC.

1996 Poéticas Visuais � Curadoria e participação na exposição coletiva dos

alunos do Jogo Estúdio.

Ubu, de Alfred Jarry � Exposição comemorativa dos 10 anos da primeira

encenação em São Paulo, com a direção de Cacá Rosset.

Obras em que o artista é citado: Dicionário brasileiro de artistas plásticos,

Instituto Nacional do Livro/MEC, Brasília, 1974; Guia dos artistas plásticos,

Secretaria de Educação e Cultura, São Paulo, 1981.
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Aos colecionadores

Adriana e Josef Kurc
Allan Burstin
Alicja Melcer Dworecka
Alice e Pérsio Arida
American Air Lines
Ana Maria e Luis Fernando Novaes
Ana Maria Pupo
Ana Paula e José Roberto Novaes
Ângela Maria Bettine Rivato
Antonio Carlos Sant�anna
Antônio Esteves de Gouvea Neto
Antonio Manoel Fonseca Lopes
Arlete Carlos Cunha
Augusto Sampaio
Bel Kowarick
Bernardo Klopfer
Bia Farkas Bitelman
Cacá Rosset
Caio Rosenthal
Carlos Franklin Morgenstern
Chil Müller
Cidinha e Ibrahim Chain
Claudia Suplicy
Cléo e Danilo Santos de Miranda
Clô Orozco
Copebrás
Cristina de Castro Mello
Débora Chenker
Débora e Eduardo Napchan
Edna Gomes Pinto
Eugênia Thereza de Andrade
Evandro Carlos Jardim
Fernando Carvalho e Silva
Flávio Motta
Florência Chapuiz
Francisco Segnini
Franka Janiczek
Fúlvia e Adolfo Leirner
Gabriela Sarti
Galvão Bueno
Gil Morgenstern
Golda e Sergio Ficher
Gunde Olsen
Heloísa Dantas
Hilda Campi
Iara e Ruy Maciel
Interamericana
Irineu A. Lopes

Isaac Gil
Itiro Shirakawa
Jean Claude Bernardet
Jorge Gabriele Calixto
José Antonio Castro Bernardes
José Augusto Guilhon de Albuquerque
José Batista Gonçalves
José Gomes Neto
Karola e Mauricio Sztejnhaus
Lídia e Sergio Alcântara Madeira
Lourdes Cedran
Lourival Campos Novo
Lucia Salles de Oliveira
Luciana Toscano
Lucila Monteiro
Luis Domingues de Castro
Luzia de Andrade Dworecki
Maíra de Andrade Dworecki
Márcio Périgo
Marco Antonio do Amaral Rezende
Maria Aparecida e Nelson Pereira

dos Reis
Maria de Lourdes Siqueira Bentes
Maria e Bob Wolfenson
Maria Eugênia Malzoni
Maria Helena Patto
Maria Paula Aranha Mesquita
Maria Souza e Celso Moreira Lima
Marino Fregonezi
Marisa Novaes
Martha Berner
Melanie Farkas
Miguel de Almeida
Mika Lins e Claudio Kahns
Moema Cavalcanti
Núria e Eduardo Musa Guimarães
Orestes Quércia
Orlando Monteiro Jr.
Oscar Pilnik
Oswaldo Augusto Santana
Paula e Israel Febrot
Paula e José Maria Arruda de Andrade
Paulo Figueiredo
Paulo Klein
Paulo Saad Jafet
Paulo Sergio Markun
Pinacoteca do Estado de São Paulo
Rafael Perez Barbosa
Raquel Corazza
Raquel e Ignácio Gerber

Grato

Regina Bertzelian
Retho Melchior
Ronald Assumpção
Rosanna Pazesi
Ruy Calheiros
Sandra e José Eduardo Faria
Sandra e João Valente
Sandra Sinico e Aron Belinki
SESC - Serviço Social do Comércio
Shell do Brasil
Silvio Barillari
Sonia Azambuja
Tânia e Michel Kurc
Vera Pilnik Sanovicz
Vera Pirajá
Wanderley Domingues
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O texto de capa foi composto nas fontes
Garamond e Helvética. No miolo, o texto
corrido foi composto na fonte Garamond, em
corpo 12, entrelinha 16, e as aberturas, na
fonte Garamond, em corpo 82. Na capa foi
utilizado papel Esse 118g/m2, na sobrecapa
o papel cuchê brilhante  150 g/m2 e no miolo

o papel cuchê brilhante 150 g/m2.














