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Brincando com a Arte 

Dos Quadrinhos para os Quadroes 

A Arte no Mundo 

Botticelli 
Nascimento de Vénus 
Parodia: MOénica no Nascimento de Venus 

Leonardo da Vinci 
Mona Lisa 
Parodia: MG&nica Lisa 

Michelangelo 
A Cnagda de Addo 
Parodia: A Criagdo do Cebolinha 

Velazquez 
Velha Fritando Ovos 
Parodia: Magali Fritandio Cros 56 pra Ela 
© Banho cde Venus 
Parédia: O Banho da Gorducha 
As Meninas 
Parodia: As Meninas da Tunma 

Rembrandt 

A Ligao de Anatomia co Dr. Nicolas Tulp 
Parodia: A Licéo de Anatomia do Dr. Franjinha 

Eckhout 
Danga Tarairiu 
Parodia: Danga do Papa-Capim 

coya 
Maja Vestida 
Parodia: Pipa Westida 

Gai Qi 
Beldades sob o Bambu 
Pardédia: Lindinhas sob o Bambu 

David 
A, Consagracao do Imperador Napoledo | 
Pardédia: A Consagracdo do Imperacior Cascdo | 

Manet 
Almoce sobre a Relva 
Parodia: Almoco sobre a Relva do Limoeira 
© Tocador de Pifaro 
Parédia: Cebolinha Tocador de Pifaro 
As Bolas de Sabao 
Parécia: Cascdo ¢ as Bolas de Sabdo 
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Monet 
Jardim em Sainte-Acresse 
Parédia: Jardim no Limoeiro 
Mulher com Somlbrinha 
Parédia: Ménica com Somiorinha 
© Barco em Giverny 
Parédia: O Barco no Riachinto 

Renoir 
A Bailarina 
Parédia: Magali, a Bailarina 
Rosa e Azul 
Parédia: Magali e Ménica de Rosa e. 
Danca no Campo 
Parodia: Danga na Roca 
Danga na Cidade 
Parodia: Danga no Salao 
A Beira-Mar 
Parodia: Dentu¢a 4 Beira-Mar 
Menina a0 Piano 
Parodia: Magali e MOnica ao Piano 

Degas 
A Aula de Banca 
Parodia: A Aula de Danca da Turma 

Van Gogh 
Retrato do Pai Tanquy 
Parodia: Retrato do Chico Bento 
© Quarto de Vincent em Arles 

Parodia: © Quarto do Chico Bento 
© Escolar 
Parodia: © Escoladeo em Planes Infal 
Primeiros Passos (segundo Millet) 
Parodia: Primeiros Passos da Moniqu 
(secundo Mauricio Ge Sousa) 
A Sesta (segundo Millet) 
Parodia: © Cochilo (segundo Mauric 
De Manhé: Casal de Camponeses 4 
Caminho do Trabalho (segundo Mill 
Parécia: De Manhd: Casal de Caipira: 
a Caminho da Roca (segundo Mauric 
‘Cones sobre Campo de Trise 
Parécia: Pteranodontes sobre Campi 

Toulouse-Lautrec 
Jane Avril Dangande 
Parédia: Tina Dancando 

Gauguin 
Meninas Bretas Dangando, Pont-Aver 
Parodia: Meninas do Limoeiro Danca 



Mulheres ao Taiti 
Parodia: Tina € Pipa mo Taiti 
Ta Matete (O Mercado) + 
Parédia: Meninas no Mercado 
Ev heere la ce (Mulher com uma Fruta) 
Parécia: Tina com Fruta 

Parécia: © Pensader de Planes Infaliveis 

A Arte no Brasil 

Pedro Ameérico 
Independéncia ou Marte! 
Pardédia: Independéncia da Turma 
Fauslo ¢ Margarida 

| Parodia: Fausto-Cebolinha ¢ MOnica-Margarida 

Almeida Junior 
sem titulo (Cena de Familia de Adolfo Auguste Pinto) 
Pardédia: sem titulo (Cena de Familla do Seu Sousa) 
Caipira Picando Fume 
Parédia: Chico Tirande Palha de Milho 

Cozinha Caipira 
Parédia: Cozinha Caipira da Vé Dita 
0 Violeira 
Parédia: Chico Violeira 

Di Cavalcanti 
Pescadores 
Parédia: Pescadores da Baixada 

Anita Malfatti 
Tropical 
Parodia: De Olho nas Frutas Tropicais 

Candido Portinari 
Mestico 
Parodia: Primo Mestico do Jeremias 
© Lavrador de Café 
Parodia: Chico Lavrador de Cafe 

Uma Lidica Viagem ao Mundo da Arte 

ABC das Artes 
De Olho na Legenda 



Ave historia com os Quaardoes oa Turma da Moénica corr 

Em uma visita que fiz ao Masp - Museu de Arte de Sdo Pai 

Rosa € Azul, uma das obras que mais gosto do pintor francés Au 
Fiquei la com os meus pensamentos, que me levavam para lon: 

nao quis mais sair: a de incentivar a criatividade e divulgar a arte: 
e outros artistas importantes Que deixaram em suas Obras uM pot 

Era como se a arte quisesse brincar comiso. Para entrar nessa b 

resolvi levar a turma dos quadrinhos para os quadrées. 
A Monica e 4 Magali foram as primeiras a embarcar nessa viagel 

transformaram em Magali e Mdénica de Rosa e Azul. Depois decic 
Mona Lisa, do pintor italiano Leonardo da Vinci. Com Ménica Lise 
O Lavrador de Café, de Candido Portinari, um de nossos maiores 
De uma pintura para outra me envolvi cada vez mais com os at 

pintores de que gosto muito. Van Gogh, Sandro Botticelli, Miche! 

Almeida Junior... 

Pesquisel em livros, na Internet, nos museus ¢ Gescobri obras n 
por exemplo, o quacro conhecido como Cena ce Familia de Ac 
questao cde incluir na troca de papéis com a Turma da Moénica. 

© tempo foi passando, os quadros foram sendo pintados e qu 

espalhados pelas paredes de meu estudio. Eles tinham se transfc 
Achel que era a hora de mostrar todo este trabalho para mais gel 
livro reunindo os quadrdes e os artistas que eu tanto gosto. 

A exposicao Historia em Quadroes foi realizada na Pinacoteca 
acrescida de uma parédia da escultura O Pensador como Cebo 
uma exposigao do Rodin. 
Deixo agora a minha querida Turma da MO6nica contar neste livre 

brasileiros € internacionais qué mostraram com sua arte um jeito « 

P.S.: Neste livro vocé vai encontrar algumas palavras coloridas em 
Para descobrir o que elas querem dizer, € so ir até a pagina 63. 



I2@GOU Como por brincadeira. 
jlo, no final dos anos 80, parei para observar 
guste Renoir. 
32. Até que uma ideia chegou na minha cabeca € 
de um jeito divertido. De falar sobre Auguste Renoir 
ico da histona e¢ da sua genialidade. 
rincadeira, ful pedir ajuda aos meus personagens e 

Nao mundo das tintas e dos pinceéis. Elas se 

li homenagear a obra mais famosa do mundo, 
pronto era a vez do Chico Bento visitar o quadro 
artistas Orasileiros. 
ladroes. A toda hora me lembrava de mais € mais 
langelo, Velazquez, Francisco Goya, Anita Malfatti, 

laravilnosas Que eu ainda ndo conhecia. Como, 
iolfo Augusto Pinto, de Almeida Junior, que fiz 

ando me dei conta ja eram mais de 40 
rmado em uma atracao para quem nos visitava. 

ite. E surgiu outra idéia: fazer uma exposicao e um 

do Estado de Sao Paulo, em outubro de 2001, 
linha, uma vez Qué na mesma ocasiao acontecia 

2 UM pouco da vida e da obra de alguns artistas 
2special de ver o munclo. 
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auricio de Sousa nasceu 

A, em 27 de outubro de 
1935, numa familia de poetas e 
contadores de historia em Santa 
Isabel, no interior de Sdéo Paulo. 

Ainda crianca, mudou-se para 
Mogi das Cruzes, onde descobriu 
SUd Dalxdo Delo Gesenho e comecou 
a criar OS primeiros personagens. 
Com 19 anos, foi para Sado Paulo 
tentar trabalhar como ilustrador na 
Folha da Manhé (hoje Folha de 
S. Paulo). Conseguiu apenas uma 
vaga de reporter policial. 
Em 1959, publicou sua primeira 

tira diaria, Com as aventuras 
do garoto Franjinha e do seu 
caozinho Bidu. 

As tiras de Mauricio de Sousa 
espalharam-se por jornais de todo 
© pais, levando-o a montar um 

estudio que hoje da vida a mais 
de 150 personagens. 
Em 1970, langou a revista MGnica 

e, em 1971, recebeu o mais 
importante prémio do mundo dos 
Quadrinhos, o troféu Yellow Kid, em 
Lucca, na Italia. Seguindo o sucesso 
da Monica, outros personagens 
também ganharam suas proprias 
revistas, publicadas pela Editora 
Globo desde 1987. Dos quedrinhos, 
eles foram para o teatro, o 
cinema, a televisao, a Internet, 
parques tematicos €, agora, para 
uma exposicdo Ce arte. 
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— | q Accs di Mariano 
seme } di Vanni Filipepi 
a | nasceu em Florenga, na 
Lal . = Italia, numa €poca conheci- 
« > q da como Renascimento. 

Tw | Como era meio gordinho, 
a ganhou o apelido de 
cot Sandro Botticelli, porque 
fp a/ botticella significa pequeno 
a barril, em italiano. 
 @ ) : Ele aprendeu pintura 
eo muito cecdo @ se diferenciou 
ire dos artistas de seu tempo, 

ew que viam a arte como uma 
r ciéncia. Em suas obras 
ie revelava a beleza e a 
4 harmenia da natureza. 
4 Um de seus quadros mais 

importantes, o Nascimento 

de Vénus, pintado com tinta 
témpera, mostra a historia 
da criagao Ca Geusa da 

» @ beleza e do amor. Vénus 

Lee surge do mar é € levacia Mé6nica no Nascimento de \ 
as \ para a praia pelos deuses acrilica sobre tela, 106 x 145,5 cm 
tes | gregos dos ventos e 
— recebida na terra por uma 

%, , ninfa, deusa da floresta. 
 §& No quadro com a Turma 
es da M@nica, feito com tinta 
“2 > acrilica, a Vénus € a Sereia, 

| o Anjinho @ um dos deuses 
See = los ventos € a Monica da as 
See, = oas-vindas como ninfa. Nascimen: 

ot eke ar 

cen > 
téempe 

ao) Se Gal 



o de Vénus 
Sanare 

ra sobre tela, 

lena degli Uffizi, Florenca, Italia 



Mona Lisa, entre 1503 ¢ 1506 
Leonardo da Vinci (1459-1519) 

dleo sobre madeira, 77 x 53 cm 
Musée du Louvre, Pars, Franca 



Ménica Lisa, 1989 
acrilica sobre tela, 71x 61cm 

retrato de Mona 

Lisa € O Quaciro 
mais fameoso do mundo. 

A figura dessa mulher, pinta- 

da com tinta a oleo, é€ tao 
real, que quem olha para a 

Mona Lisa tem a impressao 

de ser observado por ela. 

Leonardo da Vinci, um 

dos malores artistas do 

Renascimento, nasceu 

em Vinci, na Italia. Aincia 
jovem foi morar na cidade 

de Florenca, onde aprendeu 

a pintar e a esculpir. 

Estudou musica, cléncia, 

matematica, arquitetura, 
anatomla € Oo que desper- 

tasse a sua Curiosidade. 
Adorava observar a 

natureza e¢ pesquisar como 

tudo funcionava. Inventou 

supmarinos, carros 

blindados, bicicletas € 

maquinas voacioras. Ele era 

canhoto e escrevia suas 

anotac6es da direita para 
a esqueraa. 

Criou uma técnica de 
pintura importante chamada 
sfumato. Da Vinci morreu 

com 67 anos, na Franga. 
A Monica caprichou no 

sorriso para ficar parecida 

com Lisa de Giocondo, pin- 

tacdla por Leonardo da Vinci, 
15 
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ai ichelangelo Buonarroti 
foil um dos artistas 

mais famosos do 

Renascimento. Ele nasceu 

em Caprese, na Italia. 
Com 13 anos aprendeu a 

Gesenhar, fazer escultura e 
afresco. © corpo humano 

era o tema principal de seu 

trabalho. Para saber como 

representar uma pessoa 

em todos os movimentos, 
ele estudou anatomia, 
dissecou cadaveres e fez 
desenhos com modelos. 
Tormou-se mestre em 

pintura, arquitetura € poesia, 

mas O Que mais gostava de 
fazer era escultura. Antes 

de esculpir, observava 
© formato do marmore 

para “sentir” a figura que 

ja existia na pedra. 
A, pedido do Papa Julio Il, 

decorou o teto da Capela 
| Sistina com um afresco 

gigante que conta a historia 

da criag¢éo do universo. 
A Criacao de Addo é uma 
dessas cenas e mostra Deus 

@ seus anjos dando vida ao 
primeiro homem da Terra. 

Na parodia, Ménica e 
seus amigos levam o criacdor 
dos personagens pera clar 
vida ao Cebolinha. 

A Criacgéo de A 
Michelangelo ( 

afresco, BE 

Cappella Sistina, Palazzo a 

Cidade do Vaticano, 



A Criagao do Cebolinha, 1994 
acrilica sobre tela, 109 x 209 cm 

dao, 1510 
1475-1564) | 

ox 570 cm 

e| Vaticano, 

Roma, Italia 



Velha Fritando Ovos, 1618 

Velazquez (1599-1660) 

oleo soore tela, 92 x 128 cm 
National Gallery of Scotland, Edimburgo, Escx 



‘itando Ovos S06 pra Ela, 1996 
acrilica sobre tela, 94% 114 cm 

Cla 

.* aN lego Velazquez ea 

a. ostava tanto de Wa 
desenhar que deixava seus | 

caclernos escolares 
repletos de esbocos. 

Ele nasceu em Sevilha, 

na Espanha, @ aos 12 anos 
tornou-se aprendiz no 

estudio de um pintor. 

Veiha Fitando Ovos é€ um 

gos seus primeiros Quacros, 

feito quando ele tinha 

cerca de 19 anos. 

Sua grande chance como 

artista surgiu quando o rei 

Oo convidou para morar na 

corte. La ele tinha a 

principal tarefa de pintar a 

familia real, mas retratou 

tambem © dia-a-dia de 
outras pessoas do palacio 

como ministros, damas de 
companhia e criacios. 

Velazquez € considerado 

um pintor barroco. Ele 

conseguiu captar tao bem 

as luzes sobre os objetos 

Que sua pintura parece real. 

No quacro da Turma da 

Ménica, a Magali também 

quis ser realista ¢ fez os 

ovos SO para ela. Foi um 

custo convencé-la a 

dividir um pouquinho 

com o Cascao. 
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Na obra OC Banho ae 

Vénus, Velazquez retratou 

a deusa, admirando-se no 

espelho que o cupico esta 

segurando. Na época em 

que 4 obra foi realizacia, 

na Espanhe era proibide 

pintar mulheres nuas. 

Mesmo assim, Velazquez 

fez alguns quacdiros com 

mulheres despidas, e esse 

fol o UNICO que escapou 

de ser destruido. 

Neste quadro a Monica 

quis sera Vénus, deusa 

da beleza e do amor, € 

chamou o Anjinho para 

segurar oO espelho. 

“7 

. a 

O Banho da Gorducha, 1995 

acrilica sobre tela, 94 x 114 cm 

O Banhc 



» de Venus, entre 1647 ¢ 1651 
Velazquez (1599-1660) 

oleo sobre tela, 1225 x 177 cm 

ational Gallery, Londres, Inglaterra 



As Meninas, 1656 
Velazquez (1599-1660) 
oleo sOoDre tela, 318 x 2/76 cm 

Museo Nacional del Praclo, Madri, Espanha 



As Meninas da Turma, 1993 
acrilica sobre tela, 143.5% 128.5 cm 

Em seu quadro mais 

famoso, As Meninas, 

Velazquez pintou a filha do 

rei da Espanha, algumas 

pessoas do palacio € ele 
mesmo como artista. As 

Meninas da Turma tem um 

enigma parecido com o da 
obra de Velazquez: o artista 

Que aparece no quaacro esta 

pintando quem? 
Nao se sabe ao certo a 

solucao desse misterio. 

A resposta mals provavel € 

que a moldura no fundo da 

sala, parecida com um 

Quadro, na verdade ¢ um 

espelho. Ele reflete a 

imagem cde um casal que 

esta posanclo para o pintor 

@ Que nao aparece no 

Quadro que se ve. 

Na pintura de Velazquez 

o casal do espelho seria 

0 rel @ a rainha da Espanha. 

Na tela com a turminha sao 

O5 pais da Monica. 

Repare que em As 

Meninas Ga Turma, os 

Quadros no fundo tambem 

sao Go Mauricio. 

19 



elie van Rijn, um 

os maiores pintores 

oi da Holanda, nasceu em 

— Leiden. Conheceu a fama, a 

wee riqueza, mas tambem o 
“ A esquecimento e a pobreza. 

=~ Mesmo quando trabalhava 
Biota j sob encomenda, colocava 

er nos Quadros © seu jeito de 
at vere sentir 4 vida, 

a, Sua obra € marcadia pelo 
vi contraste entre areas escuras 

7 @ iluminacdas como mostra 
Oo quacro A Li¢do ade 
Anatomia do Dr. Nicolas 

Tulo. Remtbranct tambem € 
conhecide pelos mais de 
75 auto-retratos que 

pINntou @ Que registraram 
praticamente todas as fases 
de sua vida. 
Assim como o Dr. Tulp, 

no quadro de Rembranctt, 
explicava aos alunos a A Li¢ao de Anatomia do Dr 

anatornia humana, © Dr. acrilica solore tela, 117 x 155 cm 

Aa Franjinha precisava adesco- 
pape brir qual o enchimento do 

, bichinho de pelucia antes 
que ele fosse parar na 
maquina de lavar. 

Da para imaginar camo fol 

dificil para a MOénica deixar 

que o Sansdo posasse para 
este quacra? A Licdo de 4 

The Royal Picture ¢ 



Franjinha, 1998 

natomia do Dr. Nicolas Tulp, 163° 

Rembrandt (1606-1669) 
aa ee ee el 10) Gs 
oleo soore eld, 1645 x 21O 

allery Mauntshuis Foundation, Haia, Ho 



Dan¢a Tarairiu, sem data 
Albert Eckhout (cerca de 161 

leo sobre madeira, 168 x 24 

Nationalmuseet, Copenhague 



Dan¢a do Papa-Capim, 1991 
acrilica soore tela, 91 x 146 cm 

9.1665) 

44cm 

, Dinamarca 

c J ; 

“a 
i 

etl ne 

pintor holandés 

F Albert Eckhout € um 
dos artistas estrangeiros que 

participaram Ge expedicoes i 

cientificas ¢ de reconheci- 
mento em terras brasileiras. 

Estes artistas registraram em 

desenhos e€ pinturas tudo o 
que viram por aqui: os 

habitantes e seus costumes, 

a flora € a fauna. 

Nao se sabe muito sobre 

a vida de Eckhout, mas sua 

obra ajuda a conhecer um 
poucO mais do Brasil 

daquela época. E o que 
acontece com o seu 
Quadro mais conhecido 

Danca Tarairiu que mostra 

indios Gancando com 

tacapes e lancas. 

Quando regressou a 
Europa, Eckhout pintou 

tetos de castelos € palacios 
com as cenas que viu no 

Brasil, fazendo com que 
os europeus conhecessem 
@ se encantassem com 

© NOSSO pais. 

© Papa-Capim se Inspirou 

no quadro de Eckhout para 

homenagear todos os povos 
Indigenas, principalmente as 

indiazinhas que, como 
convidadas especiais, 

adoraram tudo o que viram. 



A: retratar uma 

bmulher nua, em 1805, 
© pintor espanhol Francisco 

Goya comprou uma briga 
muito séna com os repre- 

sentantes da igreja catdlica. 

Escandalizados, eles 

criticaram © artista, que 

acabou por repinta-la 

vestida. Pensa que o 

problema ficou resalvide? 

Mesmo vestindo a modelo 

da cabeca aos pés, 

Oo quadro Maja Vestida 
continuou provocante. 

Goya foi o artista preferido 
de muitos nobres 
espanhois. Mas com a 

tempo, afastou-se dos 
castelos € passou a retratar Pipa Vestida, 199) 
oO cia-a-dia cheio de acilica sobre tela, 93 x 148 cm 

dificuldades do povo. 

Ele tambem se interessou 
por desenho, por varias 
técnicas de gravuras, por 
pintura religiosa ¢ estudou 

assuntos comuns na €poca, 

como guerras € bruxaria. 
Nao € preciso dizer que a 

Pipa ficou muito feliz ao 

posar para este quadro. 
Principalmente, porque suas 

formas cheinhas foram 

realcadas por esta roupa 

muito charmosa. Fraric 
Oleo | 

‘weseo Nacional de 



Maja Vestida, 1805 
‘isco Goya (1746-1828) 

sobwe tela, 9S x 1BB cm 
| Pracio, Macin, Espanha 



fey — 

Beldades sob o Bambu, sem data 
Gai Qi (1773-1898) 
nanquim em cores scbre pergaminho 
Guangzhou Museum, Cantéo, China 

Lindinhas sob o Bambu, 19°99 
acrilica sobre tela, 181 x 76 cm 



artista chines Gai Gi 

era especialista em 
pintar a beleza ferninina. Ele 
nasceu em 1/73, em Xanga. 

Em sua juventude, conviveu 

com varios escritores € 
artistas. Influenciacio por eles 
comecou 4 pintar € com o 
tempo tornou-se famoso. 
Seguinco a tradi¢ao chinesa, 
fazia pintura de rolo. 
© periodo em que Gai Qi 

viveu pertenceu a ultima 

dinastia da China, a dinastia 

Qing, que comecou em 1644 
@ foi até 1911. Assim como 

OS pintores dessa €pocd, seus 

temas ¢ram paisagens, flores, 

bambus €, principalmente, 
mulheres bonitas. Seu talento 
para retratar a figura feminina 
se transformou em um estilo 
imitacdo por varios artistas. Em 
suas pinturas as mulheres sao 
delicadas, tém suaves rostos 
ovals, olhos amendoados e 

cintura fina. Beldades sob o 
Bambu é um exemplo disso. 

Em lLindinhas sob o 

Bambu, a Monica @ a Magali 
ficaram felizes em representar 
a beleza feminina do bairro 
do Limoeiro. 



C omo pintor oficial da 
corte, o trabalho do 

artista francés Jacques-Louis 

David era retratar a realeza, 

Oo que acontecia dentro dos 

castelos € no reino. 

Para se inspirar, ele 

estudave os antigos pintores 

gregos @ romanos, por isse 
o estilo de sua obra & 
chamaco neoclassico 

Uma de suas obras 

mais importantes € A Con- 
sagracdo do Imperador 
Napoledo |, que mostra o 

imperador coroandio sua 
esposa, Josefina, e sendo 

consagrado pelo papa 

Pio Vil na igreja de Notre 

Dame, ern Paris. Esta 

pintura levou cerca de um 

ano para ficar pronta e¢ tem —_ - 
mais de cem figuras. Consagragao do Imperado 
Jano quadro com acrilica sobre tela, 147 x 217 cm 

a Turma da Monica, Cascao 

representou Napoledo 

@ Monica, 4 imperatriz 

Josefina. Para saber quantos 
personagens posaram para 

a pintura, € sO contar. 

Repare que até o proprio 

Mauricio de Sousa aparece 
bem no centro da cena. 



Cascao fF 1995 

A Consagracdo do 

oleao I entre 1806 e 1807 

ques-Louis David (1748-1825) 

sleo sobre tela, 621 x 979 cm 
Musee Gu Louvre, Paris, Franca 

| 
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Almoco sobre a Relva, 1263 

Edouard Manet (1832-1883) 

Oleo sobre tela, YOR x 264 cm 
is jae ate ieee fanz £ = Musee cl"Orsay, Paris, Franca 



A s pinceladas soltas, 4 
de cores vivas, sem —_ 

contomos muito definicos, SS. . 

que caracterizaram a obra - 

de Edouard Manet e, iy 4 
depois, o proprio een 
Iimpressionismo nao foram log 

facilmente compreendidos ad 
na sua €poca. 
Mas ndo seria isso que 

iria tirar a vontade de 

pintar deste rico parisiense 

que, contrariando a vontade 

da farnilia, S@gquiu a Carreira 
de artista. 

Manet fol amigo dos 

pintores impressionistas, “4 

entre eles, Claude Monet, 

com quem, pela seme- 

lhanca do nome, era as 
vezes confundido ¢ com 

quem descobriu a impeor- 

tancia de pintar ao ar livre. 

bre a Relva do Limoeiro, 1990 Do mesmo modo como ie a 

acrilica sobre tela, 185,5 x 256 cm Os parisienses se chocaram Bs = ee 

ao ver no quadro Almoco er as 

sobre 4 Relva, de 1863, uma eee 

mulher nua conversands , ee > 

com dois senhores vestidos, eae 
tambem foi aquela 

confusdo quando a Ménica 
se viu retratacda assim. 

Depois de muita conversa, 

ela permitiu que © quadcro 
fosse divulgado, ainda com 

um tantinho de vergonha. 
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© quadro © Tocador de 

Pifaro CausOU muita 

cliscussao na €poca em que 

fo! pintado. Nessa obra 

Edouard Manet fez um 
fundo sO com manchas de 
tinta @ usou a4 simplificacac 

go desenho e as cores 

contrastantes para destacar 
a figura do jovem musico. 
A. tela fol recusaca pelo 
juri no Salao Oficial 

2 considerada tao estranha 

que um dos criticos disse 
que ela parecia uma carta 
de baralho. 

A pintura Cebolinha 

Tocador de Pifaro também 

Causou 4a maior confuséo 

entre a turminha. E que 
o Cebolinha ndo queria 
parar de tocar o pifaro, 
esse instrumento de sopro 

parecido com uma flauta. 

Agora, € torcer para que ele 

neo desafine... 

Cebolinha Tocador de Pifa 
acrilica sobre tela, 118 x 103 cm 



© Tocador de Pifaro, 1866 
Edouard Manet (1839-1883) 
oleo sobre tela, 160 x 97 cm 

Musee c'Orsay, Paris, Franca 



As Bolas de Sabdao, 1847 
Edouard Manet (1839-18835 

oleo sobre tela, 100.5 x 81,4 cm 

Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, 



ao e as Bolas de Sabao, 1999 
aoMiite soore tela, 95 x 88 cm 

© menino que aparec 

no quadro As Bolas ce 

Sabéo era filho da esposa 
do pintor Edouard Manet. 
© artista retratou esse saroto 
em varias outras telas, por 

MUITOS ano 

Nao foi nadia facil 

convencer 0 Cascao a posar 

para esse Quadro. Ele nao 

quena de jeito nennum 

chegar perto da aqua com 

sabao. Mas Gepois 

que o Cebolinha mostrou 
O Quanto € civertido brincar 

de bolhinhas de sabdao, 

© Cascao concordou 
em enfrentar o desafio. 

as 



fr iro de pequenos 

- comerciantes, Claude 
Monet nasceu em Paris e, 

desde crianga, mostrou 
talento para Oo desenho. 

Prestou servico militar na 

Africa, morou em Londres, 
visitou a Holanda € 
percorreu a Franca em 

nusca de palisagens para 

suas telas. As variacoes de 

clima, cores € luzes que viu 

e sentiu nesses lugares 

estado presentes em toda a 
Sua Obra. SAO varios Os 

exemplos de um mesmo 

lugar pintado sob diferentes 

condicGes de clima ¢ luz. 
© quadro Jardim em 

Sainte-Aaresse retrata uma 

prima do pintor ao lado de 

um hormem desconhecido 

@ O pal de Monet sentado : 

mals atras. -_ Jardim no Limoeiro, 1994 
Mesmo com serios acrilica sobdre tela, 109 x 139 cm 

problemas de visao, Monet 

continuou a pintar ate 
o fim de sua vida. 

Nesta parodia com a 

Turma da Monica, da pra 

imaginar por que o Cascao, 

mesmo ao lado da 

Cascuda, nao ficou nem 

um pouco 4 vontace. 

Metropolitan 
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Jardim em Sainte-Adresse, 1847 
Claude Monet (1840-1926) 

Soleo sobre tela, 96,1 x 129.9 cm 

Museum of Art, Nova York, Estados Unidos 



Mulher com Sombrinha, 1875 
Claude Monet (1840-1996) 

Oleo sobre tela, 100 x 87 cm 

National Gallery of Art, Washington D.C., Estados Unidos 



Em vez de fazer um retrato 
certinho de sua familia, com 
seus parentes posando para 

© quadro num ambiente 

fechado, Claude Monet 

preferiu pintar Mul/her com 

Sombrinha ao ar livre, em 
uma Unica sessao Que Gurou 
varias horas. Nessa tela ele 

passa 4 impressao de ter 
capturacio o instante em 
que sua mulher e seu filho 

interromperam © passeio 
para serem retratados 
pelo artista. 

No quadro Monica com 

Sombrinha, o Cascao disse 
Que so Iria participar se 
a MOnica emprestasse a sua 

sombrinha em caso 

de chuva. 

ionica com Sombrinha, 1991 
acrilica sobre tela, 127 x 107 cm 



Claude Monet adorava 
pintar a agua dos rios, lagos 

€ oceanos. Ele gostava de 

observar o reflexo das cores 
Na agua € o jeito com que 

as figuras se transformam 
atraves dela, Chegou a 

monter urn estudio flutuante. 

Em um barco pequeno 

Monet guardava tintas, 

pincéis, telas e material 

de desenho. Depois saia 

navegando pelo rio e parava 

onde desejave pintar. 

Durante um verdo que 

passou na cidacle francesa 
de Giverny, o artista pintou 

as filhas de sua futura 
espcosa em um barquinho. 

No quacro O Barco no 

Riachinho, Ménica, Magali 

e Rosinha pediram 

emprestados o barco 

@ as varas Ge pescar 

do Chico Bento e foram 

pescar no riacho do bairro 

do Limoeiro. 

© Barco no Riachinho, 1991 

acrilica sobre tela, 1177 x 147 cm 



© Barco em Giverny. 1887 
Claude Monet (1840-1926) 

oleo sobre tela, 96 x 131 cm 

Musee c'Orsay, Pans, Franca 



A Bailarina, 1874 

Auguste Renoir (1841-1919) 

Oleo sobre tela, 142.5 x 94.5 cm 

National Gallery of Art, 

Washington D.C., Estaclos Uniclos 

Magali, a Bailarina, 1995 
acrilica sobre tela, 148 x 103 cm 



alsagens ao ar livre, 

casais abragados, 
criangcas. Esses eram os temas 

que o francés Auguste Renoir 

gostava cle retratar. Seu 

primeiro contato com a arte 
fol como pintor de 

porcelana, aos 13 anos. 

Depois, estudou na Escola 

de Belas Artes, em Paris. 

Para representar a impres- 
sa0 que tinha da natureza 

e das pessoas, comecou a 
pintar ao ar livre. Nessa 

epoca, ndo vendia muitos 

quadcros porque suas pince- 
ladas soltas € as cores claras 

€ radiantes que usava nao 

agradavam ao puiblico. Com 

artistas Que tinham teécnicas 
de pintura parecidas com as 

suas, Participou de uma 

exposicdo e fol considerado 

um dos primeiros artistas do 
Iimpressionismo. 

Mesmo sofrendo ce artrite, 

Renoir pintou ate os 78 anos 

e chegou 4 amarrar os 
pincels nas maos. Produziu 

cerca de 6 mil Quadros € um 
deles é A Bailarina. 

A Magali foi escolhida 
bara representar essa Obra, 

mas sO concordou em 
posar depois de comer 
ura melancia. 

P 

a 



© quadro Rosa e Azul, 

de Aususte Renoir fol 
encomendado pelo 

banqueiro Louis Raphael 

Cahen d'Anvers. Ele pediu 

um retrato de suas filhas 

Alice e Elizabeth. Mas a 
familia nao gostou do 
resultado € deixou o 

Quadro na area dos empre- 

gagdos. © artista Gemorou 

um ano para receber o 

pagamento por essa pintura 

2 muito tempo depois ela 
fol encontrada abancionada 

em uma casa em Paris. 

Renoir tinha um jeito 

especial para retratar 

criancas. Além dessa obra, 
ele pintou muitos outros 

retratos Ge meninas de 

sua €poca. 
A Moénica € a Magali 

ficaram raciantes em usar 

babados e lacarotes no 

quadro Magali e Ménica 

de Rosa € Azul. 

Magali e Monica de Rosa e 

acrilica sobre tela, 115 x 95 cm 



Rosa e Azul, 1881 

Auguste Renoir (1841-1919) 
Gleo sobre tela, 119 x 74 cm 

Masp - Museu de Arte de Sao Paulo 

Assis Chateaubnand, Sao Paulo, Brasil 



Dan¢ca no Campo, 1833 
Auguste Renoir (1841-1919) 

Oleo sobre tela, 120 x 90 cm 

Musée c'Orsay, Paris, Franca 

Danc¢a na Ro¢a, 1991 
acrilica sobre tela, 120 x 80 cm 



Renoir recebeu a 
encomenda de trés 

quadros sobre danca que 

deveriam ter o mesmo 

tamanho. Danca no Campo 
@um deles e, na €poca, 

teve como modelos a futura 

espose do pintor € um 
amigo. No quadro, o casal 

demonstra graca ¢€ alegria. 
Acostumados a participar 

dos balles nas quermesses 

la do sitio, o Chico Bento 

e a Rosinha posaram 
também com muita 
elegancia para a parodia 

Danca na Ro¢a. 



Na obra Dance na Cidade, 
Auguste Renoir pintou um 

casal de amigos dele 

dancganco valsa. Junto com 
outros dois quadros sobre 

omesmo tema, essas 

pinturas foram feitas sob 

encomenda. 

Monica, mesmo sem 

saber dangar muito bem, 
Quis fazer parte do quacra 

Danca no Salao para usar 

esse lindo vestido de baile. 

Infelizmente, nao dé pra 

saber se o Cebdolinha 

esta Sostando ou nao 

desta danca. 



ins, cas ao 
Danca na Cidade, 1283 
Auguste Renoir (1841-1919) 

oleo sobre tela, 180 x 90 cm 

Musee a'Orsay, Paris, Franc 

Danc¢a no Salao, 1991 
acrilica sobre tela, 120 *« 80 cm 



A Beira-Mar, 1833 
Auguste Renoir (1841-1919) 

dleo sobre tela, 92,1 x 72,4 cm 

Metropolitan Museum of Art, 

Nova York, Estados Uniclos 



Dentuca a Beira-Mar, 1992 
acrilica sobre tela, 150 x 125 «m 

Em uma viagem que fez 
para a Italia, Auguste Renoir 
se encantou com a obra 

dos grandes mestres 
itallanos @ mudou um 

pouce o seu jeito de pintar. 

O quadro A Beira-Mar foi 
feito nessa epoca em que 

ele buscava realcar o 

contomo de suas pinturas. 

A. Ménica adorou olhar 

O mar enquanto posava para 
oO Mauricio. Mas ficou furiosa 

quande descobriu que 

o Cebolinha tinha chamado 
o quadro de Dentuca 4 
Beira-Mar. Quando ela 

resolveu tomar satisfacao, 
o Cebolinha ja estava 

bem longe. 

~— —l 



Na obra Mening ao Piano, 

© pintor Auguste Renoir 

conseguiu mostrar de um 
jeito bem natural as irmas 
Lerolle ensaiance uma 

nova melodia. 

Uma outra versao cesta 

pintura esta no museu 

Metropolitan de Nova York, 

nos Estados Unidos. 

Enquanto o quadro Magali 

@ Monica ao Plano estava 

sendo pintado, a Monica 
tambem quis tocar uma 

musica, A unica que ela 

sabia era o Tico-tico no 

Fubé. A idéia nado deu muito 
certo: a Magali logo ficou 
com agua na boca € saiu 

para procurar um bolo 

de fuba. 

i 

Magali e¢ Monica ao Piano, | 
acrilica sobre tela, 146 =x 120.7 cm 



4 = 

Menina ao Piano, 1892 
Auguste Renoir (18417-1919) 

oleo sobre tela, 116 x 90 cm 

Musee O'Orsay, Paris, Franca 
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A Aula de Dang¢a, entre 1873 ¢ 1876 
Edgar Degas (1834-1917) 
oleo sobre tela, 85 x 75 cm 

Orsay, Paris, Franca Musee cl 



ula de Dan¢a da Turma, 1991 
acrilica sobre tela, 123 x 108 <m 

uancdo era garoto, 

& Edgar Degas 

costumava ir Com Seu pai 

ao Museu do Louvre, 

em Paris, na Franca. Na 
juventude, montou um 

atelié em sua casa, estudou 

pintura ¢ foi para a Italia 

pesquisar a arte antiga. 

Apesar de ter participado 

do Impressionismo, Degas 
era um pouco diferente. 

Enquanto seus colegas 

gostavam de pintar cenas 

ao ar livre, ele preferia os 
interiores, iluminados por 
luz artificial. Adorava retratar 

Oo movimento, Por isso 

pintou varias bailarinas € 

cavalos de corrida € usou a 
fotografia Para ajucia-lo em 

seus Quacros. 

Com o tempo, passou a 

nado enxergar direito e 

deixou os pincéis de lado 
para dedicar-se a escultura. 
Mesmo quase cego, escul- 

piu até o final da vida. Sua 
obra A Aula ae Danca 
mostra um professor de 
bale com mais de 20 alunas. 

No quadro com a Turma, 

© professor Franjinha tratou 

de ser simpatico. Ele sabia 

que a Monica tinha levado 
seu coelhinho na mochila. 



@ incent van Gogh 

3 masceu em uma 
. Pequena aldeia na Holanda. 
Hoje, € um dos pintores 

mais famosos do mundo 
@ suas telas valem uma 

fortuna. Mas, na sua época, 

as pessoas ndo Sostavam 
do jeito como ele pintava, 

com pinceladas grossas e 

cores vibrantes. 

AS primeiras obras de 

Van Gosh eram tristes € 
sombrias. Ate que ele 

descobriu as cores fortes 
das gravuras japonesas 
e do Impressionismo. 

A partir dai, suas pinturas 

ganharam uma luz intensa, 
com muito amarelo, laranja 
e vermelho. Entusiasmadcio, 
pintou Girassdis, trigais e 
ciprestes. Criou sdis cinti- 

lantes, qué parecem 

queimar a pele de quem 
olha para o quadro. Para 

expressar seus sentimentos, 

ele distorcia as imagens € 
exagerava nas cores. 
© homem do Retrato do 

Pai Tanguy era o dono da 

loja onde Van Gogh com- 
prava tintas. 

Na versado do Mauricio de 

Sousa, O Chico fez questao 
de usar sua melhor roupa. 

Retrato do Chico Bento, 199: 
acrilica sobre tela, 95.5 x 80,5 cm 



Retrato do Pai Tanguy. 1887 
Vincent van Gogh (1853-1890) 

Ol2o sobre tela, 92 x 73 cm 

Musée Rodin, Paris, Franca 
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Van Gosh Museum, Amsterda, Holanda 

x : : 3 . é 0 
Vincent van Gogh (1853-1890) 

oleo sobre tela, 72 x 90 cm 



luarto do Chico Bento, 1992 

acrilica sobre tela, 92 x 112 cm 

388 

Em © Quarto oe Vincent 

em Arles, Van Gogh pintou 

seu proprio quarto. Em uma 

carta para seu irmao Theo 

ele escreveu: “Eu tinha uma 
nova idéia na cabeca e aqui 

esta o seu esboco... desta 
vez, trata-se simplesmente 

do méu quarto, so que a 

cor se encarregara Ge 

tudo...". Nessa ¢poca, Wan 

Gogn morava em Arles, no 

sul da Franca. Sentia-se 

muito solitario € convidou o 

pintor € amigo Paul Gauguin 

para trabalhar com ele. S6 
que os dois eram tempera- 

mentais € viviam origando. 

Em uma das brigas, Van 

Gogh ficou descontrolado 

2 cortou um pecaco da 

propria orelha. Um ano 

depois, fez mais Guas 

pinturas Gesse mesmo 

Quarto, que estao em 
museus nas cidades Ge Paris 

@ de Chicago. 

Neo quadro parodia de 

Mauricio cle Sousa € 50 
reparar nos retratos da 

parede, na calca @ no 

chapéu penduracos para 

saber que este € o quarto 
do Cnico Bento. 



Van Gogh pintave com 

paixao, ansiedade e era 

capaz de transformarem 

arte © que encontrasse pela 

frente. Pintou retratos de 

toda a familia de seu 
carteiro, um deles €a 
quadro O Escolar, que 
mostra o filho de seu 
amigo carteiro. 
Cansado de bolar pianos 

que nunca funcionam para 

derrotar a Ménica, o 

Cebolinha serviu como 

modelo para O Escoladio 
em Planos Infaliveis. 

O Escolado em Pianos Infal 
acrilica sobre tela, 101 x 89 cm 



iveis, 1991 

Pa a r hy 

O Escolar, 1888 
Vincent van Gogh (1853-1890) 

oleo sobre tela, 63,5 x 54 cm 

Masp - Museu de Arte de Sdo Paulo 

Assis Chateaubnand, Sao Paulo, Brasil 
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Yincent van Goan (1853-1890) 
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iros Passos da Moniquinha 
fo Mauricio de Sousa), 2001 
acilica sobre tela, 116,3= 743 cm 

}, 1390 

dos Unides 

© desequilibrio emocional 

de Van Gogh e€ a busca por 
lugares para pintar fizeram 
com que ele se mudasse 

varias vezes. Quando morou 
perto da cidade francesa 
de Saint-Remy fez varias 

copias das gravuras de um 
artista que gostava muito, 
chamado Millet. Foi 
observando uma foto em 
preto-e-branco de uma ine 
obra de Millet que Van 
Gogh pintou 4 tela 
Priimeiros Passos. 

Pensando nisso, o 
Mauricio transformou em 

quadro uma foto que tinha 
de quando a Ménica era 

bebezinho. Da pra perceber 
a alegria dos pais da 
Moniquinha quando ela deu 
OS PriMeiras Passos. 



MVS EICTOXC] 

A Sesta é outro quadro 
que Van Gosh pintou a 
partir dos desenhos de 

Millet. Nessa obra, ele 
retrata o trabalho no campo 
€ registra o descanso de um 
casal de lavraciores. 
Quando o assunto € 

descanso, tirar uma soneca 
é com o Chico Bento 
mesmo. E ninguém melhor 
do que a Resinha para lhe 
fazer companhia no quadro 
© Cochilo. 
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oO Cochilo fereaneen Mauric 
acrilica sobre tela, 85 x 105 cm 



A Sesta (segundo Millet), 1590 
Vincent van Gosh (1853-1890) 

é6leo sobre tela, 73% 91 cm 

Musée d'Orsay, Paris, Franca 
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De Manhd: Casal de 

(seguir 

De Manha: Casal Ge Camponese: 
é Caminho do Trabalho (segund 

See Vincert van Gogh (1853-1890) 
s Geo sotvetela, #3 = 92 cm 
Parderc descamecncoa provevel merte 

cestuide raSegurca GuenaNiundal 



Foi baseado também em 
uma.obra de Millet, artista 
Que pintava temas ligacios 
ao trabalho rural, que Van 
Gosh fez o quadro 
De Manhd: Casal de 
Camponeses a Caminho do 
Trabalho. Nessa obra, ele 

Usou pincelacdias rapidas 
para dar movimento 4 cena. 

Certa vez, Van Gogh 
escreveu: “Dou pinceladas 
irregulares sobre a tela. 
Manchas cle tinta 
aplicadas em camada 
espessa... Procuro captar o 
essencial do desenho”. 
© Chico Bento € um 

caipira cavalheiro e, como o 
camponés do quacro de 
Van Gogh, ele segue a pe a 

caminho da roca enquanto 
a Rosinha vai de burrico. 

| Calpiras a Caminho da Roca 
1do Mauricio de Sousa), 2001 

aciilica sobre tela, 190,5 x 144,5 cm 

, 

> Millet), 1390 



h 

V7 

Corvos sobre Campo de 
Trigo foi uma das Ultimas 
pinturas de Van Gogh. 
Nessa €poca, o artista 

morava numa cidade perto 

de Paris, chamada Auvers, 

onde havia campos de trigo 

a perder de vista. Nesta 

obra, ele registrou a 

imensiddao da paisagem 
que admirava. 

Em seus ultimos meses de 
vida, Van Gogh trabalhou 
muito e chegou a produzir 
praticamente um quadro 
por dia. Antes de morrer, 

escreveu em uma cas 
muitas cartas que enviou 

ao seu irmao: “Sao 

infinitamente vastos Os 

campos de trigo sob o 
melancolico céu, ¢ eu ndo 

tenho palavras para 
expressar a tristeza € 

extrema soliddo que sinto. 

Acredito que essa pintura 

comunique a vocé o que 

SOU incapaz de colocar 

em palavras”. 

Os pteranodontes 

amigos do dinossauro 

Horacio vieram voando da 

Pré-Historia especialmente 
para participar da pardédia 
pintada pelo Mauricio. 

Corvos sobre Campo dé 
Vincent van Go 

Oleo sobre tela, 

Van Gogh Museum, Ams 



Pteranodontes sobre Campo de Trigo, 1992 
acrilica sobre tela, 80 x 725 cm 

Trigo, 1890 
Ih (7853-1890) | 

50,5 x 103 cm 
erda, Holanda 



Jane Avril Dangcando, 1392 
Henri Ge Toulouse-Lautrec (1864-1901) 

Oleo sobre cartdo, 855= 45 on 
Musee d'Orsay, Pars, Franca 

Tina Dancando, ‘991 
acriica score tea, 114 « 74 cm 



Oo: pais de Tolouse- 

.Lautrec eram condes 

@ a riqueza de sua familia 

permitiu que ele estudasse 
desenho em ateliés de 

Paris. Sofria de uma Goenga 
ossea que o fez ficar 
parecido com um andao, 
mas Que nado o impediu 

de se dedicar as artes. 
Desenhar sempre foi 

o seu forte. Mesmo nas 

telas, usava Oo pincel como 

se fosse lapis. Como tema 

para seus Quadros escolheu 

cenas de circos, teatros 

e cabarés, onde aparecem 

atores, domadcores 

e Cancarinas. Ele retratava 

© que Via e€ registrou as 

cores € a alegria da Belle 

Epoque. Com a descoberta 

da litografia, passou a 

fazer cartazes. Em 10 anos 

produziu 32, que de tao 

bem-feitos sao considera- 
dos obras de arte. 

Era fascinadio pela 

dangarina Jane Avril € a 
pintou em varios retratos 

que 4 deixaram mais 
conhecida. 

Para imitar a Jane Avril, a 

Tina Usou roupas pareciclas 
com as dela, mas preferiu 
cangar um rock and roll. 
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i a O artista francés Paul! 
= 7 Gauguin adorava 
ee | viajar. Ele percorreu varios 
— ji 4 paises a procura ce 
eS ihe aventuras € lugares para 
_— 4 { pintar. Na infancia, mucdou 
— * com sua familia de Paris, 
ee para Lima, no Peru. De volta 

< ° af a Evropa, viajou ao recor do 

qt Eteer mundo como marinheiro € 
w ) : conheceu o Rio de Janeiro. 

| Témpos depois, se casou 

@ foi trabalhar na Bolsa de 

=e Valores, na Franca. Ficou 
Disc: encantado com os artistas 
ee ae impressionistas € comecou 
Se a pintar como eles. Até que 

./ deixou © emprego para se 
q dedicar sO a pintura. Foi viver 
f na Dinamarca € depois na 
r < Bretanha, no oeste da Franca. 

> « Mais tarde deixou a familia 
=3t f ~  € partiu sozinho para o Taiti, 

Sam Onde morreu anos depois. 
eee = uando esteve em Pont- acrilica sobre tela, 95 x 115,5 cm 
eee = Aven, na Bretanha, 
Apacs Gauguin pintou varios 

Quadros, um deles foi o das 
trés meninas dangando. 
Na pintura com a turminha, 

a pose das meninas nao 

durou muito. Assim que 4 
Magali viu a macieira 
carregada que tinha ali, Meninas | 
ela ndéo resistiu @ nhac! 

National Gall 



jretas Dancando, Pont-Aven, 1385 | 
Paul Gauguin (1848-1903) 

dleo sobre tela, 73 x 92,7 cm 
ery of Art, Washington D.C., Estacios Unidos 



Mulheres do Taiti 7391 
Paul Gauguin (1848-1903) 

oleo sobre tela, 69x 91cm 

Musée d'Orsay, Paris, Franca 



Tina € Pipa no Taiti,_ 1993 
acrilica sobre tela, 94 x 114 om 

O pinter Gauguin quando 
fol morar no Taiti conheceu 
de perto a populacéo 

nativa @ a cultura dessa ilha 

do Pacifico sul. Encantaclo, 
passa a produzir varias 

pinturas Gesse lugar. 

Certa vez, Quis sair do 

Taiti e voltar para a Franca. 
Para conseguir cinheiro, 

teve que vender o quadro 
Mulheres co Taiti. 

Mas Gostava tanto dessa 

obra que tempos depois 
fez uma tela muito 

parecida com ela. 

Praia, sol e mar. Foi no que 
a Tina @ a Pipa pensaram 

quando se ofereceram 
como modelos para essa 
pintura nas praias co Taiti. 

og 
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Gauguin tinha um jeito 
especial de pintar. Usava 

seus sentimentos € sua 

imaginagdo para retratar a 
natureza. Criava mundos 

diferentes, distantes da 

realidade. Se preocupava 

em pintar o que sonhava 

@ sentia, transformando 
Oo que vida. 
Em fa Matete, por 

exemplo, ele quis fugir 
do real @ pintar as mulheres 
taitianas de uma forma 

diferente. Para isso, se 

baseou na pintura egipcia, 

que conhecia por 

fotografias. 

No quadro Meninas no 

Mercado, enquanto as 
garotas aproveitam para 
colocar a conversa em aia, 

o Chico Bento sai de fininnho 
com dois peix6es que ele 

pescou no Taiti. 

wee ree ye 
lS Sep ee ah > 

Meninas no Mercado, 1994 

acrilica sobre tela, 97 x 117 cm 

a Ril re 



Ta Matete (O Mercado), 1892 
Paul Gauguin (1848-71903) 

Oleo sobre tela, 72x 91,5 cm 

Kunstmuseum Basel, Basileia, Suic¢a 
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Eu haere ia oe 

(Mulher com uma Fruta), 1293 
Paul Gauguin (1848-1903) 
oleo sobre tela, 92 x 73 cm 

Hermitage Museum, S80 Petersburqo, Riissia 



Tina com Fruta, 1993 
acrilica sobre tela, 114,2 x 94 cm 

A obra Eu haere ia oe 
€ mais um exemplo cas 

pinturas que Gauguin fez no 
Taiti @ mostra © Cia-a-cia 

das mulheres dessa ilha. 

Aconteceu um pequeno 

problema na hora de pintar 

a parodia Tina com Fruta. 

A Magali comeu a fruta 

que a Tina ia sequrar. Mas 

ainda bem que a Pipa 
resolveu o imprevisto: 

emprestou Para a Sua 

amiga uma cula que ela 

tinha comprado no 

mercado central do Taiti. 
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a is ; F<: pequeno Auguste 

Roca j Rodin tinha talento para 
eenemee ser artista. Ele nasceu em 

Paris, na Franga, €, ainda garo- 

to, aprendeu a desenhar. Na 

adolescéncia se apaixonou 
por escultura. Tentou entrar na 

Escola de Belas Artes mas foi 

reprovade. Anos depois, 

comec¢ou 4 trabalhar no atelié 
de um escultor da cidade. 

Em suas viagens pela 

Europa, estudou a arte antiga 

é foi influenciado por 

Michelangelo, artista que 
ele considerava um génio. 

Rodin deixava algumas 
partes inacabadas em suas 

esculturas. Preferia que o 
observacior participasse da 

obra € completasse o que 

faltava com 4 Imaginagéo. 

Ele fazia esculturas Ge duas 

maneiras: modelava no barro 

para depois passar para o 
bronze e tambem esculpia na 

pedra. Um de seus trabalhos 
mais famosos @ O Pensadcior. 

Dois exemplares dessa obra 
estao em Paris, um nos jardins 

ao Museu Rodin e@ o outro no 

tumulo do artista. 

O nosso pensador, 
Cebolinha, esta concentrado 
em descobrir um glano 
realmente infalivel. 



O Pensador, 1390-1881 
Auguste Rodin (1840-19175 

bronze, 71,5 x 40 x 58 cm 
Musée Rodin, Paris, Franca 

O Pensador de Planos Infaliveis, 2001 
isopor com revestimento em resina, 95 x 47 x 69 cm 
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buando se fala erm 
Independéncia do 

Brasil, quase todo mundo 

se lembra do painel 

Independéncia ou Morte!, 

que retrata a cena de 

7 de setembro de 1822, 

as margens do ribeirao do 
Ipiranga, em Sao Paulo. 

Esta obra foi pintada 

por Pedro Ameérico de 
Figueiredo e Melo, em 

Florenga, na Italia, entre 1886 
a 1888, € se encontra, desde 
1895, no Museu Paulista, 

no bairo cdo Ipiranga. 
Aos 10 anos, © pintor 

paraibano Pedro Américo 
conheceu um pesquisador 

frances Que, admirado com 
o seu desenho, o convidou 

para participar de uma 

expedicao cientifica pelo 
nordeste brasileiro. 
Pedro Ameérico foi 

também caricaturista, 
desenhista, professor de 
estetica, de historia da arte 
€ de arqueolosgia. 
E considerado um pintor 
académico. 

Esta parodia de seu 

Quadro mais famoso mostra 
um raro Momento em que o 
Cebolinha toma o coelhinho 

Sansao da Monica. 

Independéncia da Turma, 
acrilica sobre tela, 200 x 295 cm 

Independéncia ou Mor 
Pecire 

leo sc 
Museu Paulista da Unt 



fe! entre 1886 e 1888 
>» Americo (1843-1905) 

iore tela, 415 x 760 em 

ersidade de Sdo Paulo, 

Sao Paulo, Brasil 
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Fausto-Cebolin| 

Fausto e Margarida, s2m data 

Pearo Ameérice (1843-1993; 

oo sobre tee 34> 93 cm 

Pinatotece do Estaco de $60 Paulo, 

Sé0 Pauls, Bresl 



1a €¢ Monica-Margarida, 2001 
ecilica sobre tela, 154,5 x 101 cm 

Em seus quadros, Pedro 

Americo retratava cenas da 

historia, batalhas, alegorias 

@ temas religiosos. Para 

pintar o casal romantico de 

Fausto é Margarida, © artista 

sé inspirou em Fausto, um 

poema do poeta alemao 

Goethe. Fausto sonhava em 

ser jovem outra vez. 

Para isso, se aliou as forcas 
do mal. Seu desejo 

se realizou € ele conquistou 
a bela Margarida. 

Entre a Ménicae o 

Cebolinha, a Unica confusdo 

que pode acontecer é€ ele 
levar umas coelhacias. Mas, 

pelo jeito, a Monica gostou 

do beijo que gannou. 
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A Imeida Junior foi o 
primeiro artista que 

pintou os caipiras € seus 
costumes de um jeito realista. 
Ele nasceu em lItu, no 

interior de Sao Paulo. 

Ainda adolescente, foi 
estudar artes no Rio de 

Janeiro €@ na volta montou 

um atelié em sua cidade. 
Nessa epoca, D. Pedro Il 

conheceu suas pinturas 

e gostou tanto que se 

ofereceu para pagar os 

estudos do artista na Europa. 

Almeida Junior passou 

seis anos na Escola 

Nacional Superior de Belas 

Artes, em Paris. Quando 
voltou, PassOU a viver 
em Sao Paulo. 

Seus Quadros sao muito 

importantes para a arte 

brasileira, pois mostram 
como era Oo dia-a-dia nas 

fazendas, nas cidades 

pequenas e dentro das 

casas Cdaquele tempo. 

Como né pintura que fez 

sob encomenda para o 
engenheiro Adolfo Augusto 
Pinto, que mostra sua 
familia em casa. 

© Seu Sousa aproveitou 

e fez o mesmo pedido 
para O Mauricio. 

sem titulo (Cena de Famili 
acrilica sobre tela, 149.5 x 184,5 crr 

Pinacotec 



a do Seu Sousa), 2001 

sem titulo (Cena de Familia de 
Adolfo Augusto Pinto), 189" 

Almeida Junior (1850-17899) 

dleo sobre tela, 1065 x= 137 cm 

Paulo, 540 Paulo, Brasil pel 



Caipira Picando Fumo °2£93 
4lmeca incr (7850-71899) 

des score teh, £02» “41 cm 
Pracoteca cc Esiaco de Sic Fauls, 

S30 Paulo 3H 



© artista Almeida Junior 

gostava muito do lugar 

onde nasceu. Em suas 
pinturas, inspirava-se nas 

pessoas de Itu. O homem 
da tela Cajpira Picando Furno 

era conhecido na regido 
como Quatro Paus. 
© Chico Bento também 

adora morar onde nasceu 
@ nao troca a vida na roga 
por nada deste mundo. 

Foi por isso que o Mauricio 

pediu para ele ser o caipira 
no quadro Chico Tirando 
Palha de Milho. 
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irando Palha de Milho, 2000 
acrilice sobre tela, 164= 7195 cm 



AS cenas que Almeida 

Junior escolhia para os seus 

quacros quase ninguém 
pensava em pintar. Quern 

teria a idéia de retratar uma 

cozinha caipira naquela 

epoca? Polis era de temas 

como esse que ele gostava. 

Em Cozinha Caipira o artista 

pintou Nha Delfina, a 

empregada de seu primo 

trabalhando na cozinha do 

sitio em Indaiatuba, no 
interior paulista. Nessa obra 

existem objetos tipicos das 

casas Gaquele tempo, 
como forno a lenha, pildo 

e tacho de cobre. 

A cozinha da V6 Dita, 
a avo clo Chico Bento, 

serviu COMO O cenario 

perfeito para o Quadro 

parodia. 

Cozinha Caipira da V6 Dita, 
acrilica sobre tela, 135 x 160.5 cm 



Cozinha Caipira, 1395 
Almeida Junior (1850-1899) 

Oleo sobre tela, 63 x 87 em 

Pinacoteca do Estado de 540 Paulo, 
S40 Paulo, Brasi 



Se O Moleito, 139 
fee = Alreca Jinior (1850-1899) 
Meee =dleo sobre ‘ela 147 x 172 em 
fee = Pinacoieca do Estado de Sto Paulo, 
: 580 Paulo, Eras 



Neste quadro de Almeida 

Junior,o artista pintou uma 

cena comum nas cidades 

do interior: aS pessoas 

tocando suas musicas 

sertanejas. A mulher que 

aparece na obra era 
moradora de Itu que, aleém 

de ser dancarina, ajudava 

a cuidar dos doentes 

da cidade. 

Chico Bento, alem de 

pescar, cuidar dos animais 

é trabalhar na roca, também 
sabe tocar viola. Ele ea 
Rosinha formam uma bela 

dupla em Chico Violeiro. 
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Chico Violeira 1995 

acrilica sobre tela, 121 x 151,5 em 



DI CAVALCANTI 

Cc om apenas cinco anos, 
Emiliano Di Calvalcanti 

Ja sabia escrever. Seu nome 
tem um lado curioso: © Di 
é€ uma homenagem 4 sua 

prima, Didi. Antes de 
decidir ser artista, o pintor 
carioca estucava Direito, 

mas abandonou o curso 
depois de participar da 
Semana de Arte Moderna. 

Como tambem acdorava 
escrever, trabalhou como 

jornalista e teve muitos ami- 

gos poetas. 
Em uma viagem para Paris 

influenciou-se pela arte 

cubista e pelas pinturas de 
Pablo Picasso. A obra de 
Di Cavalcanti mostra a cultura 
brasileira e temas tipicos do 
Pais, como o carmaval, o 

samba € o negro. Ele dizia 
que a mulata era o simbolo 

do Brasil €¢ ficou conhecido 

no mundo todo coma “o 
pintor das mulatas”. Além 
de pinturas, tambem fez 

ilustracoes e caricaturas. 
Para fazer um Quadro com 

Personagens bem Orasileiros 
como os de Di Cavalcanti, 

© Pelezinho aceitou posar 

como pescador da 
Baixacda Santista. 

q 

Pescadores da Baixada, 200 
acrilica sobre tela, 112,3 x 157 cm 

Unie 



Pescadores, 1951 

Di Cavalcanti (1897-197 

sobre tela, 114,5 x 162 cm 

1 de Arte Contemporane 

540 Paulo, S40 Paulo, 



Tropical, cerca de 1916 

Anita Malfatti (1889-1964) 
| deo sobre tela, 77 x 102 cm 

Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, 

Sao Paulo, Brasil 



ae ey 

ho nas Frutas Tropicais, 2001 

acrilica sobre tela, 119 x 141 cm 

oi Anita Malfatti quem 
apresentou 4 arte 

moderna para o Brasil. 

Depois que terminou os 

estudos foi aprender pintura 

em Berlim, na Alemanha. La, 

a artista paulistana visitou 
museus, estudou desenho, 

Historia da Arte, connheceu 

as obras de Van Gogh e€ se 
encantou com as cores clo 
Expressionismo. Também 

viajou para os Estados 
Unides, onde pintou 
varios Quadros. 

Em 1917, reuniu seus 

trabalhos na “Exposicao de 

Pintura Moderna de Anita 
Malfatti", em Sao Paulo. Mas 
as pessoas nao entenderam 

sua arte, Que foi criticada 

pelo escritor Monteiro 
Lobato. Depois disso, Anita 

nunca mais pintou com 

tanta vontade e liberdadce. 
Cinco anos depois, ela 

participou da Semana de 

Arte Moderna. Sua obra 
Tropical foi a primeira 

pintura modema de 

um tema brasileiro. 
Enquanto posava para a 

parodia do quadro, a Magali 

nao conseguiu tirar os olhos 
Cas frutas tropicais. 
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O menino Candinho 

' adorava brincar 

pelas ruas de Brodiésqui, 

interior de Sao Paulo, 
cidade onde nasceu. 
Aos 16 anos, foi morar no 
Rio de Janeiro para estuciar 

artes. Com muito talento e 

esforgo tornou-se o pintor 
Candido Portinari €:colocou 

em seus Quaciros as 
brincacleiras, historias 
@ pessoas de sua cidade. 
Com © retrato que fez do 

poeta Olegario Mariano 
ganhou um premio e fol 
estudiar na Europa. 

Além das telas, Portinari 

fez desenhos, ilustragcoes 

@ muitos murais, que o 

deixaram famoso em varios 

paises. Em seus murais, 
usdva Cores €scuras para 
pintar pessoas Gespropor- 

cionais. No quadro Mestico, 

exagerou no tamanho do 
desenho para cestacar a 
figura do homem brasileiro 
em seu trabalho com a terra. 

A Turma da Ménica 
convidou o Jeremias para 

representar Oo mestico. 

Mas ele ficou com vergonha 
@é nao quis ir. O primo dele, 
que é bem desinibido, 
topou posar para © quadio. 



Primo Mesti¢o do Jeremias, 2001 
acrilica sobre tela, 135,3 x 114 cm 

Mestico, 1934 
Candido Portinari (1903-1962) 

leo sobre tela, 81 x 65 cm 

Pinacoteca do Estado de Sao Paulo, 

Sao Paulo, Brasil 



O Lavrador de Café 1934 
Céndido Portinan (1903-1962) 
oleo soore tela, 100 x 81 cm 

Masp - Museu de Arte ce S40 Paulo 

Assis Chateauonand, Sao Paulo, Brasi! 



Chico Lavrador de Café 1989 
acrilica sobre tela, 113 x 93 cm 

No quacdro O Lavwrador 

de Café © modelo aparece 

bem mais musculose 
do que o normal. A figura 

deformada com pes 

@ maos enormes € o que 
aproxima a obra do pintor 

Candido Portinari do 
expressionismo. 

Aumentar o tamanho 

do corpo de seus 

personagens era o jeito 

Que © artista Usava para 

mostrar a importancia do 

trabalhacer brasileiro. 

No quadro parédia, 

Chico Bento descansa um 

pouquinhe antes de voltar a 

ajudar © pai na roca. 

o1 
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C om 4 exposicao e€ o livro Histéria em Quadrées 
7 entram em contato com alguns momentos impx 

Baseaclo em suas preferéncias pessoais, Mauricio c 
tempo. Por meio de sua visdo, tomamos contato cor 

Leonardo da Vinci e Michelangelo; com os principai 
impressionistas € pos-impressionistas; e com alguns 
na constitui¢éo da nossa arte moderna. 

Historia em Quadrdées dedica-se quase que exclus 
numa parodia da obra O Pensador, de Auguste Rodi 
© livro é o resultado de uma pesquisa sobre os art 

dos dados técnicos que acompanham as imagens d 
como material complementar a compreensao dos te 
os termos citados nos textos sobre os pintores e sua 
Acreditamos que o envolvimento da crianga com % 

recurso para ela perceber o modo como as pessoas 
Civersas manifestacGes artisticas, € também examina 
desenvolver ainda mais suas habilidades criativas a pc 
Historia ern Quadrdées com a Turma da Ménica, ems 
Para aproximar ainda mais as criancas do mundo da 

Silvana Brunelli Zimmermann 

Mestre em Historia da Arte pela Escola de Comunica 



/- Pinturas de Mauricio de Sousa, os leitores da Turma da Ménica 

ytantes da arte brasileira e do mundo, 

J@ Sousa nado se mantém preso ao tradicional recurso da linha do 

n 4 pintura italiana renascentista de Sandro Botticelli, 

Ss pintores espanhdis dos séculos XVII @ XVIll; com os 
artistas brasileiros que contribuiram significativamente 

ivamente 4 pintura, porém a escultura esta representada 
n, com o Cebolinha. 

istas @ suas produgées, ndo desprezando a usual apresentacaéo 
é classicos da pintura e da escultura. Destacamos, ainda no livro, 

xtos € imagens, um glossario que explica em linguagem acessivel 
s obras. 

is artes, DOr Melo Gos textos e das imagens, ndo € tao-somente um 

@ aS epocas sao retratadas, ou para tomar conhecimento das 
a arte como uma oportunidade para que 4 crianca possa 
artir de estimulos visuais e pela sua recriacdo. Por isso tudo, 
Ua ludica viagem, contridui, de modo muito especial, 
arte. 

GOes € Artes da Universidade de Sao Paulo 



cadeémico: artista que segue as 
, regras € o estilo das academias de 
arte. A palavra academia tem sua origem 

com o fildsofo Platéo. A primeira academia 
surgiu em 1563, em Florenga, na Italia, 

@ reunia artistas e estudantes preocupados 
em discutir a profissao ce artista. 

Acrilica: tinta sintética, ou seja, 
produzida.artificialmente. Foi aplicada 
pela primeira vez na décacda de 1940 
e hoje seu uso € muito comum. 

Afresco: técnica muito antiga usada 

por artistas para fazer pinturas em parede. 

Pos coloridos sdo misturados com agua e 

aplicados na superficie do cimento ainda 
umido. A tinta se funde com o cimento e 
faz Com que 4 pintura passe a fazer parte 
ca parede. 

Alegoria: pintura ou escultura que, 

atraves de imagens e formas, consegue 
mostrar uma idéia. 

Aprendiz: pessoa que aprende uma arte 
ou um oficio. 

Arte Cubista: arte que segue as técnicas 
do Cubismo, movimento artistico que 
surgiu na Fran¢a em 1907 e durou até 1914. 
No Cubismo, a figura a ser pintada é 

transformada em uma imagem abstrata e 
com formas geomeétricas. Os artistas Pablo 
Picasso e Georges Braque foram os 
primeiros a pintar desse jeito. 

Arte Moderna: arte que su 

seculo 19, preocupada em 

maneiras de fazer, sentir e v 

Brasil, os artistas comecaran 
se envolver com as obras rr 

principalmente a partir da S 
Moderna, em 1922. 

Atelié: lugar em que o artis 
grupo de artistas, trabalha. 

Auto-retrato: retrato de ur 
pintado por ela mesma. 

Bove: estilo artistico 

cultural que sursiu em 
na Italia, no comeco do séc 
eé se espalhou por toda a Et 

o século 18. Entre os temas 

barroco esta a pintura religic 
por exemplo, as roupas dos 
muitas dobras e bastante m 
Este estilo tem como caract 

que nado deixam areas vazia: 
toda tela com tinta. 

Belle Epoque: expressao fi 
significa bela época. E usad 
Os primeiros anos clo séculc 

os costumes da Franca foran 
varios paises, inclusive no Bi 

€poca, as pessoas estavam | 

com o desenvolvimento ca: 
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Ceres Sistina: capela do Palacio 
Vaticano que ganhou o nome de 

Sistina porque foi construida a pedido do 
Papa Sisto IV. 

Caricatura: desenho com tragos e 
detalhes que destacam caracteristicas 
engragadas de uma pessoa ou de um 
acontecimento. 

Fp sucessdo de lideres de uma 
mesma familia no comando de um 

pais. As Cinastias influenciaram a cultura 
das nagoes. Na China, as caracteristicas da 
arte mudam de uma dinastia para a outra. 
Durante a clinastia Qing, por exemplo, os 
artistas Comec¢caram 4 ter mais contato com 
a arte ocidental. 

ncomenda: pedico feito por alguém 
ee lara que um artista faca uma obra de 

arte. Algumas vezes a obra tem que ser 
realizada do jeito que foi solicitada, outras 
© artista fica livre para criar como quiser. 

Esbocos: cesenhos rapidos ¢ sem 
detalhes que determinam os tracos gerais, 
as fei¢6es Ou as caracteristicas de algum 
objeto ou pessoa. Geralmente, uma obra 
comega pelos esbocos. 

Estetica: parte da filosofia que estuda, 
principalmente, o belo na obra de arte. 
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Estudio: oficina de um artista. O mesmo 

que atelié. 

Expressionismo: movimento artistico que 

aconteceu entre 1905 € 1930. Em suas 
obras, os artistas expressionistas queriam 
mostrar seus sentimentos ¢ emocoes. 
Faziam isso através de figuras deformadas 
@ cores intensas que, as vezes, fugiam 
da realidade. 

G ravuras japonesas: desenhos 
Fjaponeses trabalhados ce diversos 

modos em blocos de madeira e depois 
transferidos para © papel através de tintas 
coloridas. © contato com as gravuras 

japonesas foi muito importante para inovar 

© trabalho dos artistas europeus do século 
90, principalmente os impressionistas. 

lustracGes: imagens ou figuras que 
explicam ou complementam um texto. t 

Impressionismo: estilo de pintura que 
surgiu na Franca em 1860. Ao observar o 
quadro impressao, So/ Levante, de Claude 
Monet, um critico de arte nao gostou € 
disse que era uma impressao co artista 
sobre a paisagem. Essa palavra foi adotada 
pelos pintores da €poca que se preocu- 
pavam em captar os efeitos da luz sobre a 
natureza. Eles passaram a ser chamacos de 
impressionistas. ; 
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tipo de impressdo em que 
icom lapis ou pincel sobre 

cial, OU Outro material. Em 

-ebe tratamentos quimicos 
r estampada em papel. Fo! 

‘m 1798 pelo escritor 
senefelder. 

inturas Ou decoracdées feitas 
ante nas paredes. 

0: Movimento artistico 

a os valores classicos, 
10S. “Neo” significa novo e 
jparecimento de idéias que 

das. 

ta preparada pela mistura 
nIgmente colorido com 
ga, de papoula ou de noz. 

0 pintor Jan van Eyck 
| técnica da pintura usando 
mo demora para secar, € 
retoques Ou modificagdes. 

ass$O: Considerado o maior 
século 20, influenciou toda 
2riodo. Foi pintor, escultor, 

ceramista @ Cesigner. 
anha € viveu muitos 

Painel: obra artistica que recobre uma 

parede ou parte dela. 

Parodia: reinventar uma obra artistica 
conhecida. Por exemplo, no caso da 

Turma ca Monica, incluir os personagens 

de Mauricio de Sousa. 

Pintura de rolo: tira de seda ou de papel 

enrolada sobre a qual se escrevia ou pinta- 
va antigamente. Existem clois tipos de pin- 
tura de rolo, a que se desenrola da direita 
para a esquerda, no sentido horizontal, e a 

de cima para baixo, no sentido vertical. 

FR crscinens: movimento artistico e 

cientifico que comegou no séeculo 
15, em Florenca, na Italia, ¢ se espalhou na 

Europa pelo século 16. Suas principais 

caracteristicas $40 colocar o homem como 

tema principal, a volta dos valores 

classicos € a importancia da ciéncia. 

S"* Oficial: nome ca exposi¢ao 
de arte francesa que acontecia em 

Paris para mostrar os trabalhos dos artistas. 

A primeira ocorreu em 1667. S6 as obras 

escolhidas por um juri podiam participar. 

No século 19, como muitos artistas 
ndo eram aceitos, comecaram a ser 
organizadios salées independentes 
como forma de protesto. 



Semana de Arte Moderna: evento De Olho na Le 
realizado de 11 a 18 de fevereiro, em As imagens das obras tém 

1929, no Teatro Municipal de Sao Paulo, informacdes. Confira o que 

que reuniu literatura, pintura, arquitetura, — 

escultura € musica para defender a arte = 
moderna baseada na realidace brasileira. 

Entre os artistas participantes estavam os 
pintores Di Cavalcanti e Anita Malfatti, os 
escritores Mario de Andrade ¢ Oswald 

de Andrade € o musico Heitor Villa-Lobos. 

Sfumato: técnica italiana usada para 

misturar tons @ cores e fazer com que eles 

se fundam um no outro sem que o obser- 
vador perceba. Esse recurso produz uma 

neblina na pintura, que lembra a fumaca. 
Por isso, O sfumato ganhou esse nome. 

I isp tinta feita com a mistura 
de gema de ovo, pigmento colorido 

e agua. Foi muito usacda na pintura 

europeia até o seculo 15, quando 
surgiu a tinta a cleo. 
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