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 DVD
BARAVELLI: colecionador de imagens

 Ficha técnica

Gênero: Documentário com depoimento do artista em seu ateliê.

Palavras-chave: Ruptura do suporte; experimentação; espa-
ço; escala; apropriação de imagens; diálogo com a matéria.

Foco: Materialidade.

Tema: A obra e o pensamento de Luiz Paulo Baravelli, que in-
venta suportes e conecta linguagens.

Artistas abordados: Luiz Paulo Baravelli, Wesley Duke Lee,
José Resende, Carlos Fajardo, Frederico Nasser, Paul Klee.

Indicação: A partir da 1ª série do Ensino Fundamental.

Direção: Kátia Klock.

Realização/Produção: Rede SescSenac de Televisão, São Paulo.

Ano de produção: 2001.

Duração: 23’.

Coleção/Série: O mundo da arte.

 Sinopse
O documentário, dividido em três blocos, apresenta o artista
plástico Luiz Paulo Baravelli mostrando suas obras e seu per-
curso de criação, em seu ateliê. No primeiro bloco, uma breve
retrospectiva sobre sua formação evidencia o início de seu
percurso em 1960. Suportes com recortes inovadores e sua
metodologia de trabalho são mostrados no segundo bloco.
Desenho, pintura e colagens desvelam o olhar/pensar deste
artista que tem, nas imagens do cotidiano, também retratadas
nos jornais, fonte para as suas produções que podem começar
de modo muito diverso.
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 Trama inventiva
O atrito do olhar sobre a obra recai no estranho silêncio da
matéria. Somos surpreendidos. Matérias são pele sobre a car-
ne da obra. Pigmento. Lã de aço. Lâminas de vidro e metal.
Tecido. Plástico. Ferro. Terra. Pedra. Não importa. A matéria,
enfeitiçada pelo pensar do artista e sua mão obreira, vira lin-
guagem. No reencontro dos germes da criação, a escuta da
conversa das matérias desvela o artista e sua intenção per-
sistente, cuidadosa e de apuramento técnico: o conflito da
fusão, as confidências das manchas, o duelo entre o grafite
preto e a candura do papel, a felicidade arredondada do duro
curvado. Na cartografia, este documentário se aloja no terri-
tório da Materialidade, surpreendendo pelos caminhos de sig-
nificação: a poética da matéria.

 O passeio da câmera

Somos convidados a entrar no espaçoso ateliê de Luiz Paulo
Baravelli. A câmera nos aproxima de seu universo poético,
apresentando seu processo criativo que se delineia na coleção
de imagens cotidianas, retiradas também de jornais, expostas
em um grande painel e atuando como alimento para produções
de desenhos, pinturas e colagens.

Seu depoimento, mostrando sua metodologia de trabalho, suas
referências e seu pensar sobre a arte, se mescla com pontua-
ções da narradora e imagens de suas obras. Com intimidade,
ouvimos suas certezas e dúvidas. É assim que o artista vê.

A organização de todas as ferramentas e materiais que uti-
liza e a inovação com os recortes nos suportes nos fazem
alocar o documentário no território da Materialidade. Ou-
tros caminhos interessantes para a abordagem pedagógica
podem ser vistos no mapa potencial, sempre aberto para a
sua invenção.
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Sobre Luiz Paulo Baravelli
(São Paulo/SP, 1942)

O limite do artista é o limite de sua curiosidade.

Luiz Paulo Baravelli

“Luiz Paulo Baravelli é um artista que experimenta, explora
superfícies e suportes, desafia a gravidade, testa a perspecti-
va e suas possibilidades, utilizando a linguagem do desenho
como laboratório para suas experimentações criativas”. Em
vigília criativa e curiosa, ele está atento ao mundo.

A temática de sua obra - a cidade, a rua, a fachada, o interior de
uma casa, se conecta com a arquitetura, curso ao qual Baravelli
ingressa após estudar pintura e desenho. A época da ditadura,
com suas greves e ativo ambiente estudantil, abre espaço para
que ele freqüente museus e galerias. Juntamente com Carlos
Fajardo, José Resende e Frederico Nasser, procura Wesley Duke
Lee que, pagando uma dívida antiga de formar outros artistas,
os recebe em seu ateliê. Mais tarde, os quatro fundam a Escola
de Arte Brasil (1970/1974), com metodologia de ensino basea-
da na experimentação, fugindo de regras autoritárias.

Sua primeira exposição coletiva acontece em 1971, no Museu
de Arte Moderna de São Paulo, iniciando uma carreira de mui-
tas outras exposições. O artista realiza algumas internacionais,
como a XLI Bienal de Veneza e a individual em Tóquio, e recebe
muitos prêmios, como o de melhor pintor em 1982 e 1992,
concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Sua
presença ativa no cenário cultural é marcada pela sua atuação
como co-editor das revistas de arte Malasartes (1975-76), Arte

em São Paulo (1981-83), além de inúmeras crônicas para a Folha

de S. Paulo (1985-86).

Sua metodologia é a de um arquiteto. Inicialmente, esque-
matiza em um caderno, depois faz o desenho e aumenta a es-
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cala em uma copiadora. A seguir, com um episcópio, projeta o
desenho na parede. O artista inventa equilíbrio gráfico e modi-
fica o plano, salientando com a linha a perspectiva.

Seu olhar é do cientista que busca na pesquisa do cotidi-

ano o material inspirador de sua poética plástica. Para ele,
existe um constante inter-relacionamento universal, o tempo e
o espaço da física, algo entre a teoria da relatividade e as via-
gens interplanetárias.

Para Baravelli, desenhar é perceber, e pintar é expressar, ou
como diz poeticamente, “desenho é murmúrio, pintura é dis-
curso”. Essas duas linguagens se apresentam em conexões
constantes na sua produção.

O que detona a produção de Baravelli? Um trabalho pode se
iniciar pelas imagens ou pelos textos verbais coletados em jor-
nais, ou, ainda, por um título imaginado. Pode surgir com uma
forma que se contrasta com outra ou mesmo com uma cor, como
quando o olhar recolhe um fragmento de céu azul e prepara o
fundo. Porém, o artista comenta: “não sei o que vai acontecer”.
É mais uma imagem colecionada para nutrir idéias.

A simultaneidade da consciência humana, detentora da memó-
ria e do presente habita a sua produção poética. Em Baravelli,
as imagens alertam o espectador de seu caráter ilusório, de
representação, pois ele “cria um distanciamento entre a ima-
gem representada e o seu significado. (...) Trata-se do comen-
tário dentro do comentário, da linguagem icônica que se reco-
nhece mas, ainda assim, assume o seu papel referendado so-
cialmente: representar através da imagem”1 .

 Os olhos da arte
Esse quadro é feito como é feita uma casa. Você tem a fundação, um

paisagismo, tem paredes verticais, furos de paredes, vários tipos de

materiais que põem tudo aquilo de pé.

Luiz Paulo Baravelli

Baravelli traz a espacialidade arquitetônica para as obras pro-
duzidas em seu ateliê, na busca de formas e cores, transitando
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entre suportes, ferramentas, procedimentos e matérias de
natureza diferente.

O artista rompe com o suporte tradicional da tela - o retângulo.
A ousada invenção lhe ocorre, diz ele, “justamente porque eu
estava fazendo uma pintura numa tela retangular. Era uma fi-
gura humana e sobrava um resto da figura até o retângulo e
que eu não sabia o que fazer com ele. Fui lá, peguei a tesoura
e cortei fora. E, melhorou muito porque só tinha a figura isola-
da”. A problematização do espaço na relação com o supor-

te ganha com ele um novo questionamento.

Antes de Baravelli, o italiano Lucio Fontana rasga telas, no fi-
nal de 1958, cria seu legado mais popular na história da arte:
incisões precisas e calculadas, feitas sobre telas mono-
cromáticas, cruas ou recobertas de cor. Mas, “não inventou
todos aqueles furos e cortes cirúrgicos nas telas pelo perverso
prazer de provocar escândalo. Não queria destruir a pintura,
mas encontrar algo além dela”.2

A brasileira Lygia Clark rompe também com a moldura do qua-
dro, desejando que a obra salte para fora da superfície retan-
gular, que se desprenda do suporte tradicional ou da moldura
que a obriga a existir em uma área predeterminada. O plano

Luiz Paulo Baravelli -  Mesa para dois, 2003

Acrílica sobre compensado, 112 x 122 cm
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estufa e vira o Casulo (1959): chapas de
metal que se dobram e saem do plano do
quadro, ainda presas na parede. Elas se
soltam, depois, na série Bichos.

Embora as questões espaciais estejam
presentes nos três artistas citados, as
intenções criadoras são diversas. Todas
elas cercam, entretanto, a questão da
materialidade do suporte, não apenas
como um lugar para a expressão, mas
por sua mesma significação.

A materialidade pode ser também es-
tudada na obra de Baravelli pelas fer-
ramentas que utiliza em seu trabalho.
Pincéis e réguas, linhas e barbantes,
máquina copiadora e episcópio são uti-
lizados pelo artista em sua produção.
Diz ele: “tem hora da pasta de tinta, tem
a hora da linha com régua”. Segundo
Roberto Pontual3 :

Baravelli situa-se como pesquisador de múltiplas técni-

cas e materiais, desde o desenho e a pintura até a escul-

tura e objeto, desde o ferro e a madeira até o acrílico e

a fórmica. Ao mesmo tempo introspectivo e crítico, sua

obra se desenvolve como anotação e transfiguração

constantes, a nível quase de diário autobiográfico.

Pesquisador, Baravelli mergulha na ex-
perimentação: “arte experimental é
pleonasmo. Ou é experimental ou não é
arte”. Sua obra confirma seu pensar so-
bre a arte, ciente de que “quanto mais
você sabe, mais dúvidas você tem”. Que
novas dúvidas ele nos incita a investigar?

Luiz Paulo Baravelli -  Naja, 1983

Tinta acrílica sobre eucatex, 276 x 36 cm
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 O passeio dos olhos do professor
Antes de planejar os modos de utilizar o documentário, sugeri-
mos que você o assista registrando suas primeiras impressões
em um diário de bordo. A pauta do olhar a seguir pode suscitar
algumas questões:

O que o documentário desperta em você?

Como Luiz Paulo Baravelli se apropria dos materiais em seu
processo de criação?

O que chama a sua atenção na forma de Baravelli usar a
imagem em suas obras?

Os recortes dos suportes têm formas muito diferenciadas? Quais?

O que seus alunos gostariam de ver no documentário? O que
causaria algum estranhamento?

O documentário traz contribuições para a compreensão da
arte contemporânea brasileira?

As suas anotações podem ajudá-lo a refletir sobre as
potencialidades do documentário para iniciar projetos. Veja
também outras possibilidades no mapa deste DVD.

 Percursos com desafios estéticos

Alguns caminhos possíveis são aqui sugeridos como idéias a
serem transformadas ou recriadas de acordo com interesses e
necessidades percebidas nos alunos. A escuta atenta é impres-
cindível, para que pré-conceitos, tímidas perguntas e os senti-
mentos aflorados possam se transformar em conteúdos a se-
rem aprofundados.



 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?

Zarpando

poéticas da materialidade

poéticas dos procedimentos

pincéis, régua, episcópio,
máquina copiadora, serra 

procedimentos 

experimentação, procedimentos 
técnicos inventivos, subversão 
de usos, transformação de técnicas

Materialidade

ferramentas

suporte

ruptura do suporte,
bidimensional,
pesquisa de outros
meios e suportes,
grandes formatos

Forma - Conteúdo

elementos da
visualidade

forma, espaço, planos,
superfície bidimensional

relações entre elementos
da visualidade

escala, profundidade,
bidimensionalidade,
relação figura/fundo,
composição, proporção

temáticas

figurativa: paisagem urbana, figuras humanas;
contemporânea: arte e vida

Formação:
Processos de
Ensinar e
Aprender

educação do olhar, escola de arte,
concepções de ensino de arte

aprender com outros artistas aprendiz de arte 

professor-propositor

ensino de arte 

artistas-professores

Linguagens 
Artísticas

desenho, pintura

arquitetura

colagem, apropriação de imagens,
contaminação de linguagens

artes
visuais

meios
tradicionais

meios
novos

linguagens
convergentes

Processo de
Criação

ação criadora
diálogo com a matéria, interpretação poética, cadernos de desenho
percurso de experimentação, intenção criativa, séries, esboços, projeto

ateliê, organização, referências de artistas,
estudos em ateliês de outros artistas

vigília criativa, pensamento visual, imaginação criadora,
repertório pessoal e cultural, leitura de mundo, atitude crítica

ambiência do trabalho

potências criadoras

produtor-artista-pesquisador projeto poético, produtor, fruidor

Conexões
Transdisciplinares

arte e ciências
humanas

cotidiano, ditadura no Brasil,
história do Brasil, imprensa
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 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

Lembrando Paul Klee, Baravelli comenta sobre os títulos
de obras: “Ele dizia que, basicamente, era um jeito de co-
locar o observador numa situação de percepção, de aber-
tura, de sensibilidade, talvez”. Para colocar os alunos frente
a essa questão, você pode pedir para que escolham títu-
los de reportagens em jornais locais. Uma conversa sobre
os títulos prepara para ver o terceiro bloco do documen-
tário. Voltar aos títulos selecionados pode detonar qual en-
caminhamento?

A questão do suporte pode ser problematizada, pedindo para
que cada aluno desenhe algo, um prédio, uma figura humana
ou algo da natureza. A formulação de perguntas ajuda a per-
ceber as relações entre a forma e o fundo. Para aprofundar
essa análise, exiba o segundo bloco do documentário e, de-
pois, volte às produções iniciadas para prosseguir a criação.

Os alunos guardam imagens? O que colam em suas agen-
das e cadernos? De onde tiram essas imagens? De revistas
ou de jornais? Que imagens são essas? Uma conversa ini-
cial sobre essas questões pode preparar os alunos para as-
sistirem ao primeiro bloco do documentário.

As ações expressivas têm o propósito de provocar o olhar atento
dos alunos para o trabalho plástico de Baravelli, incentivando a
experimentação de materiais e suportes diversos.

 Ampliando o olhar

Baravelli experimenta inúmeras possibilidades inventivas
com materiais diversos. Com suportes variados, os alunos
podem criar formas bidimensionais inusitadas ou utilizar as
formas encontradas na desconstrução de sucatas, caixas
de papelão, etc. Com esse material, é possível trabalhar as
linguagens da colagem, do desenho ou da pintura, como
partes de um todo, sendo que cada parte também é forma-
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da de outras partes, como as obras de Baravelli. Que te-
máticas escolhem?

Para Baravelli, “se o desenho é um resmungo, um murmúrio;
a pintura é um discurso”. Mas, em seu trabalho, a contami-
nação entre as várias linguagens é um procedimento visível.
Como os alunos podem experimentar as possibilidades des-
sa contaminação de linguagens em suas produções?

Considerando a admiração de Baravelli pelo artista Paul Klee
e pela obra Cabeça de homem (1922), sugerimos a leitura
comparativa entre essa obra e a produzida por Baravelli, rea-
lizada como uma homenagem. Que homenagem os alunos po-
deriam fazer aos dois, criando pinturas, desenhos ou colagens?

A escala pode ser experimentada pelos alunos por meio de
pequenos desenhos ampliados em cópias ou por aparelhos
como o episcópio. Se sua escola não tem episcópio, os alu-
nos podem fazer desenhos em plásticos (como aqueles uti-
lizados nas pastas catálogo) com canetas para retroprojetor
e, depois, projetá-los com esse aparelho. Perceber as rela-
ções de espaço e de leitura provocadas nos leitores é um
dos aspectos a serem levantados.

Ao exibir o documentário mais uma vez, proponha aos alunos
que observem como há obras de Baravelli nas quais a paisa-
gem fluída com nuances delicadas se contrasta com a simpli-
cidade gráfica dos olhos de uma figura feminina, ou os pla-
nos chapados e linhas de um desenho quase caligráfico pre-
sentes em alguns de seus trabalhos. As anotações durante a
exibição podem alimentar novas produções dos alunos.

Fatos, títulos e fotos coletados de reportagens jornalísticas
podem gerar novas produções, incentivando a procura por
matérias e suportes para provocar maior expressividade. É
possível que essa coleta estimule, também, pesquisas so-
bre a imprensa.

Nuno Ramos é um importante artista contemporâneo que
desenvolve seus trabalhos com matérias como areia, sal,
água, pedra, madeira, parafina. O aluno pode escolher al-
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guns pares de materiais, tais como: arame e cola, óleo e
areia, algodão e madeira, papel e sabão, ou inventar outros,
desenvolvendo trabalhos sobre suportes bidimensionais.

 Conhecendo pela pesquisa
Com linhas sobre um plano, Baravelli cria a ilusão da pers-
pectiva em um espaço bidimensional. Pedaços de caixas de
papelão pintadas podem servir de suportes para que os alu-
nos explorem as possibilidades das linhas diagonais ou das
que se dirigem a um ponto (ponto de fuga). Essa experimen-
tação suscita muitas produções e uma pesquisa sobre a
perspectiva e a ilusão de espaço, chamada perspectiva at-
mosférica, utilizada pelos impressionistas, até as vanguar-
das que romperam a preocupação ilusionista.

O olhar sobre a espacialidade urbana pode ser ampliado
numa viagem pelos recantos e encantos de sua cidade, agu-
çando a observação das fachadas históricas e o registro
arquitetônico em forma de desenhos. Após esta coleta de
imagens, você pode organizar uma grande colagem repre-
sentando o trajeto percorrido por vocês, com ou sem preo-
cupações figurativas, assim como pesquisar sobre os pon-
tos históricos visitados. Ou, ainda, criar cartões-postais.

Com o auxílio do professor de história, uma pesquisa sobre a
década de 60 pode trazer muitas informações a respeito das
transformações importantes ocorridas nesse momento, tan-
to nas artes plásticas como na música (com seus festivais e
as canções de Geraldo Vandré, Elis Regina, Chico Buarque),
na política, nas relações sociais, na visão sobre a mulher, etc.
A pesquisa pode ser iniciada pela busca de mais dados sobre
Baravelli e seus contemporâneos José Resende, Carlos
Fajardo, Frederico Nasser e Wesley Duke Lee.

A questão do suporte pode ser o fio condutor de uma pesquisa visual,
se possível buscando imagens de Lucio Fontana, Lygia Clark, Hélio
Oiticica e outros que romperam com a tela retangular.

Diz Baravelli no documentário: “Quando você tem certezas,
as poucas certezas, você conta suas certezas. Quando você
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não tem certezas, você conta suas dúvidas. Acho que é isso
ser artista.” Essa fala pode gerar uma conversa e uma pes-
quisa sobre processos de criação.

Convide arquitetos de sua cidade para conversar com seus alu-
nos sobre sua profissão. Você pode elaborar uma entrevista com
perguntas pertinentes à área de arquitetura. Neste momento, é
oportuno que você elucide termos como espacialidade, dese-
nho arquitetônico, projetos de arquitetura de interiores, pers-
pectivas, entre outros que seus alunos desejem conhecer.

Muitos professores apresentam aos seus alunos desafios
de desenho, colagem e pintura sobre suportes com forma-
tos diversos ou mesmo sobre suportes que sofreram inter-
venções, como furos, formas e objetos colados sobre ele.
Nem sempre, entretanto, essa ação é aprofundada em suas
relações com a percepção ou com a arte moderna e con-
temporânea. Essa questão pode gerar uma boa pesquisa
entre seus parceiros professores.

 Desvelando a poética pessoal
Baravelli pesquisa imagens que o impressionam em reportagens
de jornais, objetos e fotos, para posteriores colagens, desenhos
ou pinturas. Essas imagens parecem fragmentos do mundo
moderno que o inspiram na tessitura de sua obra. Em uma sé-
rie de trabalhos, o aluno pode escolher fios condutores pesso-
ais para o mergulho nas temáticas e materialidades que mais
lhe interessar. É importante acompanhá-lo neste mergulho,
fornecendo sugestões e ampliando olhares com imagens.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Com seu aluno, você pode mapear os sentidos e caminhos
percorridos tendo como ponto de partida este documentário.
Suas impressões podem ser registradas desde o início do pro-
cesso, criando um portfólio que possibilite revelar as descober-
tas compartilhadas. Como o suporte foi um dos conteúdos tra-
balhados, seria oportuno que o aluno inovasse, buscando um
suporte inédito para o portfólio individual.
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Revelar as certezas e as dúvidas, como nos fala Baravelli, pode
gerar textos escritos, produzidos individual ou coletivamente,
que serão também inseridos no portfólio. Uma exposição de
todo o projeto também pode ser planejada, incluindo as outras
classes e a comunidade nas descobertas dos alunos.

 Valorizando a processualidade

Quais as contribuições deste documentário e das proposições
pedagógicas realizadas para seus alunos? E para você? A leitura
dos portfólios dos alunos e do seu diário de bordo irá trazer algu-
mas respostas e também gerar novas perguntas e projetos.

Os mapas potenciais de outros documentários podem incenti-
var novos projetos, aprofundando o estudo das linguagens ar-
tísticas ou caminhando para outros territórios.

 Glossário
Apropriação de imagens – ato ou efeito de apropriar (-se), de se tornar
próprio, adequado, pertinência. Fonte: Dicionário eletrônico Houaiss da

língua portuguesa. Em arte contemporânea, trata-se do processo do ar-
tista que emprega em sua obra, conceitual e fisicamente, objetos, idéias,
palavra de outrem, dando significação pessoal ao ato.

Arte contemporânea – “Os balanços e estudos disponíveis sobre arte
contemporânea tendem a fixar na década de 60, sobretudo com o advento
da arte pop e do minimalismo, um rompimento em relação à pauta moder-
na, o que é lido por alguns como início do pós-modernismo. Impossível
pensar a arte a partir de então com categorias como pintura ou escultura.
Mais difícil ainda pensá-la com base no valor visual, como quer o crítico
norte-americano Clement Greenberg (1909-1994). A cena contemporâ-
nea – que se esboça a partir de um mercado internacionalizado, das novas
mídias e tecnologias e de variados atores sociais que aliam política e sub-
jetividade (negros, mulheres, homossexuais, etc.) – explode os en-
quadramentos sociais e artísticos do modernismo, abrindo-se a experiên-
cias culturais díspares. As novas orientações artísticas, apesar de distintas,
partilham um espírito comum: são, cada qual a seu modo, tentativas de
dirigir a arte às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo
da tecnologia. As obras articulam diferentes linguagens – dança, música,
pintura, teatro, escultura, literatura etc., desafiando as classificações
habituais, colocando em questão o caráter das representações artísticas
e a própria definição de arte. Interpelam criticamente também o mercado



material educativo para o professor-propositor

BARAVELLI – COLECIONADOR DE IMAGENS

15

e o sistema de validação da arte.” Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Artes
Visuais <www.itaucultural.org.br>.

Bidimensionalidade – “As duas dimensões são comprimento e largura.
Estas em conjunto estabelecem uma superfície plana, sobre a qual podem
ser dispostas marcas visíveis planas que não têm profundidade alguma
exceto aquela de tipo ilusório. (...) O mundo bidimensional é essencial-
mente uma criação humana.” Fonte: WONG, Wucius. Princípios da forma

e do desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 237.

Episcópio – “Projetor usado para a obtenção de imagens de objetos opa-
cos, cujo princípio de funcionamento se baseia na reflexão da luz pelo
objeto”. (Poderia se dizer que é como um retro-projetor para imagens que
não estão em transparência). Fonte: Dicionário eletrônico Houaiss da lín-

gua portuguesa.

Escola Brasil – do projeto concebido em 1968 pelos artistas paulistas José
Resende, Carlos Fajardo, Luiz Paulo Baravelli e Frederico Nasser, foi criada
em 1970 a Escola de Arte Brasil como um centro de experimentação artís-
tica dedicado a desenvolver a capacidade criativa do indivíduo. O projeto
está ancorado na idéia de que o aprendizado da arte passa, sobretudo, pela
experiência no interior de ateliês, e não pelo ensino formalizado de história,
técnicas e métodos, como prescrito pelas escolas de arte tradicionais. Um
espírito antiacadêmico alimenta a proposta de ensino e pesquisa traduzida
tanto no espaço físico quanto na rotina do trabalho. Fonte: Enciclopédia Itaú
Cultural de Artes Visuais <www.itaucultural.org.br>.

Poética – é a expressão de um gosto e um ideal específico de arte. A poé-
tica de um artista é sua maneira individual de expressão. Fonte: PAREYSON,
Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 1984, p. 24-26.

Processo de criação – “Processo por meio do qual algo que não existia an-
tes, como tal, passa a existir, a partir de determinadas características que
alguém vai lhe oferecendo. (...) um processo complexo de apropriações, trans-
formações e ajustes.” Fonte: SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado:
processo de criação artística. São Paulo: Fapesp: Annablume, 1998, p. 13.
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 Seleção de endereços sobre arte na rede internet
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BARAVELLI, Luiz Paulo. Disponível em: <www.granjaviana.com.br/artes/baravelli/>.

___. Disponível em: <http://mac.mac.usp.br/exposicoes/99/secarte/
obras/baravelli.html>.

___.  Disponível em: <http://mac.mac.usp.br/exposicoes/98/figuracoes/
baravelli.html>

CLARK, Lygia. Disponível em: <http//:mac.mac.usp.br/projetos/
seculoxx/modulo3/frente/clark/index.html>.

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTES VISUAIS. Disponível em:
<www.itaucultural.org.br>.

FAJARDO, Carlos. Disponível em: <http://mac.mac.usp.br/projetos/
seculoxx/modulo4/rex/artistas/fajar.html>.

FONTANA. Lucio. Disponível em: <www.rioartecultura.com/luciofontana.htm>.

KLEE, Paul. Disponível em: <http://mac.mac.usp.br/obracontexto/paulklee/>.

LEE, Wesley Duke. Disponível em: <www2.uol.com.br/animae/artistas/
wesley/wapres.htm>.

PERSPECTIVA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva>.

RAMOS, Nuno. Disponível em: <www.fortesvilaca.com.br/artistas/
nuno_ramos/> .

RESENDE, José. Disponível em: <http://mac.mac.usp.br/projetos/
seculoxx/modulo4/rex/artistas/res.html>.

 Notas
1 Jacob KLINTOWITZ, Versus: 10 anos de crítica de arte, p. 92. Como
sistema simbólico, a linguagem da arte vai além da simples figuração.
2 Fonte: <http://epoca.globo.com/edic/206/cult5a.htm>. Acesso em 29 jan. 2006.
3 Fonte: <www.granjaviana.com.br/artes/baravelli>. Acesso em 29 jan. 2006.






