
Um Olhar Naif nos Tempos da Covid-19 

 

O que é um olhar? É uma forma de interpretar a realidade. É por 
meio das artes plásticas que se torna possível desenvolver uma 
inteligência visual que permita construir caminhos que auxiliem a 
ter uma visão simbólica mais rica daquilo que fomos, do que 
somos hoje e das veredas a percorrer. 

A arte naif tem mecanismos próprios de lidar com o que 
chamamos de realidade. Seja pela construção de paisagens 
coloridas idílicas e edênicas ou pela visão crítica dos fatos da 
realidade, ela traz diferenças estilísticas e temáticas de profundas 
diferenças culturais, embora unificadas pela autenticidade e pela 
apresentação de características visuais próprias. 

Perante o coronavírus, os artistas naifs que participam deste 
projeto mergulham nas sutilezas de um momento histórico único, 
marcado pela doença e pela morte, mas, ao mesmo por um 
espirito de reconstrução, renovação e solidariedade. Ninguém 
sairá da pandemia do jeito que entrou. Isso inclui os ar tistas de 
modo geral, e os naifs, em especial, pela sua diversidade. 

As obras aqui reunidas lançam olhares naif sobre a Covid-19 de 
maneira livre e independente, dando vazão a distintas percepções 
de mundo, com suas formas e cores peculiares, ajudando a 
pensar e a erguer um amanhã em que toda manhã se possa 
acordar mais saudável e feliz, pois se acredita no futuro que se 
pode construir. 

Oscar D’Ambrosio é Pós-Doutor e Doutor em Educação, Arte e 
História da Cultura, Mestre em Artes Visuais, jornalista e crít ico de 
arte em parceria com a Bibliotheca Pública Pelotense - Pelotas/RS 

Esta Exposição virtual encontra-se no site da Bibliotheca Pública 
Pelotense, no site bibliotheca.org.br/museu e nas redes sociais 
@bppelotense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADÃO DOMICIANO 

Uma das imagens mais impressionantes nos tempos de pandemia 
é a dos enterros em valas comuns. Trata-se de uma situação 
praticamente inimaginável para a maioria de nós, mas que teve 
que ser praticado em várias localidades perante um sistema 
funerário em colapso ou à beira disso. A cena tem um enorme 
significado social e psicológico. 

Não ter velório, enterro, Missa de Sétimo Dia e um túmulo para 
depositar flores significa destruir ritos fundamentais, na maioria 
das culturas, da passagem da vida para a morte. O significado 
dessas cerimônias auxilia a manter a saúde mental dos parentes 
perante qualquer perda, ainda mais quando elas ocorrem em 
massa, como ocorre devido à Covid-19. 

Adão Domiciano, de Cuiabá, MT, enfoca o tema, em “Sem Flores 
e Sem Velas”. Realizada com tinta acrílica e aquarela, a obra traz 
os principais personagens desse triste momento. Os caminhões 
que trazem os caixões, as escavadeiras que cobrem as valas, as 
famílias que contemplam tudo atrás de uma cerca e os 
funcionários responsáveis pelo processo. 

A aprimorada técnica do artista é revelada na maneira de montar a 
composição da cena, com a presença da área verde em torno dos 
túmulos, da cidade ao fundo e de um céu cinzento com a presença 
de cruzes e pássaros brancos, relacionados ao Espírito Santo e a 
anjos. A imagem oferece assim uma interpretação contundente a 
ser lembrada para que não se repita.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALBERTO MARQUES    

Quando se pensa no novo coronavírus, responsável pela Covid -
19 e pela pandemia que abala o mundo, a maior parte dos artistas 
visuais concretiza representações em que o mundo macro ganha 
destaque. Pensa-se geralmente no planeta, nas ruas das cidades 
vazias devido ao isolamento social ou em pessoas em hospi tais ou 
corpos em cemitérios. 

Alberto Marques, de Fortaleza, CE, em “Vírus, vida e morte”, 
pintado com tinta a óleo sobre tela, apresenta uma outra visão. O 
seu foco recai sobre os microrganismos que habitam o planeta e 
que nos acompanham em toda a nossa jornada terrena, desde o 
nascimento até a morte. 



É justamente nesses pequenos seres que a nossa vida se 
fundamenta. A imagem do artista ganha relevância por tratar de 
uma questão biológica com um sábio uso de cores. Tonalidades 
de azul e alaranjado e verde são colocadas dentro de uma figura 
circular que remete a uma célula, mas também ao próprio planeta, 
repleto dessas partículas. 

O novo coronavírus está lá, em sua representação clássica, à 
direita, mas há também micróbios, germes, bactérias, enfim, uma 
gama infinita de companheiros da nossa existência, que travam 
autênticas batalhas que determinam por quanto tempo a vida de 
cada um dura e quando a “Indesejada das gentes”, segundo o 
poeta Manuel Bandeira, pode chegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ALBINA DOS SANTOS  

Albina Oliveira dos Santos é uma artista que valoriza a arte do 

Mato Grosso, preservando as tradições locais com uma obra 

visual que tem no uso da cor uma de suas principais 

características. Temáticas regionais e festas populares tornam o 

seu trabalho uma referência indispensável para quem deseja fazer 

um panorama da pintura no Estado e no Brasil.  

Nesse sentido, a presença de elementos nesta obra que fazem 
alusão à pandemia causada pelo novo coronavírus se inserem em 
uma linguagem consolidada pela construção de sua poét ica ao 
longo dos anos de pintura. Vários personagens e atividades rurais 
do interior do Brasil estão ali presentes com as pessoas 
devidamente protegidas por máscaras. 

A figura mais fascinante é a que se posiciona à direita da tela. 
Uma frondosa árvore é retratada com pés sobre o solo no lugar de 
raízes. Trata-se de um ser telúrico que parece portar em si toda a 
potência transformadora da natureza e todo o vigor que permitirá 
o renascimento de todos nós do quadro de crise causado pela 
Covid-19.   

Próximo à árvore, temos a presença de um profissional da saúde. 
É muito interessante observar como Albina Oliveira consegue 
integrar esse personagem, que normalmente não estaria naquele  
ambiente. Isso se dá pelo sábio uso da cor branca, que equilibra 
visualmente o trabalho e aumenta nosso encantamento pela sua 
arte. 



 

 

 

ALEXSANDRO ALMEIDA 

O isolamento social levou boa parte da sociedade brasileira a 
travar novos relacionamentos com a família. Além do desafio 
individual que cada um enfrenta, ficar tanto tempo perto das 
mesmas pessoas em casa gera situações com nuances de toda 
espécie, que vão da sensação de estar só mesmo acompanhado à 
valorização das pessoas próximas. 

Alexsandro Almeida, de Gama, DF, em “Quarentena 01”, 
apresenta, em tinta acrílica sobre tela, uma representação visual 
em que mostra quatro pessoas em uma sala que não se olham. 
Cada uma está imersa em seu mundo, via laptop, tablet, celular e 
livro. Todos usam máscara, assim como, curiosamente, os dois 
retratados ao fundo, em imagens acima do móvel. 

Um aspecto essencial do trabalho é a maneira como as cores são 
utilizadas. As tonalidades que aparecem nos dois quadros das 
paredes, por exemplo, são distribuídas pela obra, gerando uma 
intensidade que causa um poderoso impacto visual e, de certo 
modo, acentua a solidão de cada personagem. 

Rodeando um enorme frasco de “Álcool 70%”, o grupo criado por 
Alexsandro Almeida parece não existir como um coletivo. Os 
indivíduos se bastam a si mesmos, nas leituras que fazem, 
parecendo não praticar uma das principais qualidades humanas, a 
capacidade de dialogar, seja para trocar experiências ou para 
construir um novo normal em um futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALEJANDRO  PINZÓN  

Artista colombiano radicado em Nova York, EUA, Alejandro 
Pinzón, em “Helados de Pandemia”, oferece uma  visão dos males 
disseminados pelo novo coronavírus de uma maneira 
surpreendente. Um fator essencial está na intensidade da cor, que 
parece remeter a uma atmosfera de alegria.  

Mas há alguns detalhes que transportam o observador atento do 
trabalho para uma outra dimensão. A obra se realiza plenamente 
na maneira como as sutilezas são apresentadas. Logo abaixo do 
capô do food truck que vende sorvetes, por exemplo, está escrito 
“Covid - 19”. Isso começa a explicar a ausência de pessoas na 
imagem. 

Além disso, no canto esquerdo, temos a presença de um cavalete 
de pintura onde está uma caveira e, no chão, há tubos de tinta 
abandonados das cores vermelha, azul e amarela, formando um 
triângulo de cores, além de uma paleta de pintor e um pincel. E 
onde está o artista? Pode estar contaminado ou, tomara, em casa. 

A pintura na frente da van (“The Real Deal”) remete ainda ao “New 
Deal”, nome que identifica os programas implementados nos EUA, 
entre 1933 e 1937, pelo presidente Roosevelt, para recuperar a 
economia após a Grande Depressão de 1929. Enquanto algo 
naquelas dimensões não ocorre, a van da Covid-19 parece ter 
congelado o tempo e a economia, mas não a arte.  

 

 



 

 

ANGELA ROSA  

Ao enfocar um tema tão complexo e dolorido para boa parte da 
população nacional como a pandemia, com suas múltiplas 
implicações em termos de saúde pública e repercussões 
econômicas, a artista Ângela Rosa nos oferece uma concepção 
plástica marcada pela delicadeza. 

O processo visual se dá tanto nas tonalidades suaves como na 
presença de dois elementos fortemente vinculados à religiosidade, 
a Nossa Senhora Aparecida e um terço. De fato, a fé em 
entidades superiores vem sendo um dos caminhos para as 
pessoas manterem a saúde mental durante o enfrentamento da 
Covid-19 e o isolamento social. 

O ato de retratar diversas pessoas, de idades distintas e com 
várias posições corporais, todas usando máscara, reforça a 
concepção que a necessidade de cuidado é universal. Observa-se 
ainda que, para que as imagens não ficassem soltas no espaço, a 
artista coloca, embaixo de cada uma delas, discretas áreas em 
verde, o que lhes dá uma base que não as deixa flutuando. 

São recursos como esse que auxiliam a compor um trabalho 
caracterizado por uma contagiante singeleza. O trabalho de 
Ângela Rosa transmite justamente calma e serenidade. Por meio 
da fé e da convicção de que dias melhores virão, toda dificuldade 
parece que será superada. 

 

 



 

 

ANGELA  GOMES 

Dois mundos surgem na pintura “Armagedon do Covid-19”, de 
Angela Gomes, nascida em Vila Velha, ES. Realizada com tinta 
acrílica sobre tela, apresenta, de um lado, Cristo crucificado e; do 
outro, a justiça humana. Há ainda representações do novo 
coronavírus com palavras que estriam ligadas, respectivamente, 
ao bem e ao mal. 

Junto ao divino, estão colocados termos como “Vida”, Vitória” e 
Liberdade”, com a presença de anjos. Do lado esquerdo da tela, 
os conteúdos são “Corrupção”, “Crise” e “Concupiscência”, entre 
outros. Existem ainda diversas citações bíblicas e um olho divino 
que tudo vê na parte superior. 

O trabalho gera grande impacto visual justamente por lidar com o 
mundo divino e o terreno. Neste, estão, por exemplo, diversas 
cruzes simbolizando a morte. Naquele, surgem pessoas subindo 
uma escadaria cercada por anjos. A oposição entre o sagrado e o 
profano é evidente e confere dramaticidade ao conjunto. 

Existe uma narrativa visual que remonta à pintura sacra, em que 
obras em igrejas, por exemplo, funcionavam como autênticas 
histórias em quadrinhos utilizadas na catequese. Nesse aspecto, o 
trabalho de Angela Gomes apresenta uma significativa e simbólica 
visão de mundo, que vai do Gênesis à contemporaneidade 

 



 

 

ANOUSHE   

O planeta Terra vivencia uma narrativa épica. Perante a pandemia 
causada pelo novo coronavírus, há necessidade de uma ação 
física, mental e/ou espiritual, de acordo com a crença de cada um, 
que se estabeleça uma reação perante a ação inesperada da 
Covid-19que a civilização humana vem enfrentando.  

A artista Anoushe Duarte, de Brasília, DF, cristaliza esse 
sentimento com uma imagem em que observamos um planeta 
entre duas forças. No o canto superior direito, temos um anjo a 
expulsar o microrganismo que aparece no canto inferior esquerdo. 
É transmitida a ideia de uma necessidade de limpeza e de 
purificação. 

As mãozinhas douradas do ser celestial parecem passar uma 
espécie de aura para o planeta, de modo que ele fique imune a 
outros tipos de invasões. Existiria a necessidade justamente de 
uma proteção, que a ciência chama de vacina, para que todos, 
desde os bebês aos idosos, possam estar protegidos. 

A atmosfera criada pela artista é de leveza e delicadeza. 
Impressiona como consegue tratar um assunto de tamanha 
sisudez, que envolve a perda de vidas e a existência de enfermos 
por todos a Terra, com sensibilidade. Tomara que esse anjo, cujo 
nome cada um pode escolher livremente, possa agir o quanto 
antes para ajudar a ter as esperanças no futuro de volta. 

 

 



 

 

 

ANTONIO ROIG DIAZ  

Por mais difícil que possa parecer uma situação, como é a que o 
mundo enfrenta com a pandemia causada pelo novo coronavírus, 
não se deve perder a capacidade sonhar. Essa é uma das 
mensagens da obra de Antonio Roig Diaz, de Pinar Del Río, Cuba, 
intitulada “Sueños a pesar de la Covid-19”. 

Pintada com tinta acrílica, a tela apresenta um clima onír ico, em 
que o fundo roxo tem o papel de nos jogar justamente em uma 
atmosfera de fantasia. O gatinho amarelo, mesma cor dos brincos 
da figura central, também auxilia a reforçar a percepção de que 
estamos perante um momento em que os sonhos se multiplicam. 

As tonalidades de azul da fita no cabelo e da máscara dialogam. 
Os dois elementos têm uma certa função restritiva, mas ganham 
novos significados. A primeira impede o cabelo de ser livre,  mas 
os direciona, em sua verticalidade, para o universo da imaginação. 
A segunda protege as vias respiratórias e salva vidas, embora 
pareça inicialmente restringir a liberdade.  

A atmosfera de sonho se amplia com o diáfano vestido e as 
transparências da protagonista. Ela parece ter o poder 
adivinhatório de uma sacerdotisa. Os olhos fechados convidam a 
cerrar os nossos para navegar por novos mundos, como o da arte, 
onde o sonhar não tem limite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARIANE KRELLING 

Ariane Krelling, de Joinville, SC, apresenta a sua interpretação 
sobre o atual tempo de novo coronavírus, Covid-19 e pandemia 
dentro de um estilo caracterizado pelo uso da cor como um 
elemento que comunica ampla intensidade de emoções e nos 
transporta para uma outra realidade. 

Os perfis de dois rostos ganham o centro da cena, mas a atenção 
é dividida com diversos elementos que surgem em outras áreas. 
Temos, por exemplo, microrganismos que surgem nos quatro 
cantos do quadro, como a se espalhar por um mundo que, para 
combatê-los, tem apenas a higienização, as máscaras, o 
isolamento social e a vacina.          

O que capta a nossa atenção é o grande número de casas 
acumuladas. É evidente que o isolamento social não pode ser 
realizado quando pensamos nos milhões de pessoas no planeta 
que vivem aglomerados, em situação de moradia que acentua a 
possibilidade de contágio. 

Se a imagem da esquerda ainda mostra a presença da natureza 
entre as casas, a da direita apresenta o acúmulo de moradias, 
mas com um cenário em que é possível ver o céu e pipas alçando 
voo.  O que salta ao olhar é a profusão de cores e a maneira como 
elas se integram para gerar um todo harmônico que nos permita 
nos livrar da pandemia. 

 

 



 

 

BEBETH 

Nascida em Niterói, RJ e radicada no Rio de Janeiro, RJ,  a 
arquiteta Elisabeth Rodrigues Faber, que assina seus trabalhos 
como Bebeth, desenvolveu, ao longo de sua trajetória, uma 
linguagem visual em que as cores têm um papel essencial como 
delimitadores de áreas pictóricas e de emoções. 

“Menino delivery” é uma pintura que tem como um de seus pilares 
a capacidade de observar o cotidiano para retirar dele a matéria -
prima de um recriar poético do mundo. Esse exercício torna a ar te 
um desafio permanente, pois, a partir do que apreende da 
chamada realidade, cada artista desenvolve a sua visão plástica. 

A presença da máscara no protagonista situa a obra dentro da 
perspectiva de proteção à Covid-19. Também há elementos de 
regionalismo, colocados na parte inferior do quadro. Nos cantos, 
temos o tucano e a penca de bananas, o que identifica a cena no 
Brasil; e, na parte central, a ação é reforçada pela sugestão de 
uma vegetação verde. 

Os verdes, laranjas e amarelos são distribuídos pelo quadro no 
sentido de reforçar a harmonia entre o menino que faz entregas na 
época de pandemia, as fachadas e o mercadinho aberto ao fundo. 
No conjunto, a obra nos traz a percepção de um momento 
histórico que, de diversas maneiras, deixa diversas sequelas.   

 

 



 

 

BRUNO GOBI 

Qual é a maior maravilha da arte? As respostas podem ser  muitas, 
mas a mais fascinante é que ela permite as mais variadas 
interpretações. Perante um trabalho escrito, visual ou musical, 
cada pessoa terá a sua própria leitura – e a somatória delas é que 
enriquece o trabalho como um todo. 

Trata-se, portanto, de um universo de encantamento permanente, 
caracterizado pelo diálogo entre três elementos principais. Temos 
aquilo que o artista concebe de acordo com as suas intenções, 
declaradas ou não; aquilo que ele de fato realiza, devido ao seu 
conhecimento técnico e aos materiais utilizados, e o que cada 
observador sente, percebe e interpreta. 

“O Hospedeiro”, de Bruno Gobi, de Jundiaí, SP, permite essas 
leituras. Realizada com grafite e nanquim sobre papel colorido 
digitalmente, mostra um personagem que utiliza a máscara 
equivocadamente tossindo e provavelmente contaminando o seu 
rebanho, representado pelas reses em preto perante um fundo 
amarelo. 

O vermelho da parte superior estabelece dramaticidade. O 
conjunto de animais, todos iguais, remete a cenas do 
drama musical britânico The Wall, de 1982, dirigido por Alan 
Parker, baseado no álbum homônimo da banda Pink Floyd, em 
que há uma crítica ao autoritarismo de um sistema que iguala e 
robotiza as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÁCIA LIMA 

Nascida em Maceió, AL, Cácia Lima apresenta uma imagem sobre 
a pandemia que reúne diversos elementos que sintetizam a Covid-
19 no Brasil. De certa maneira, cada pormenor que a obra traz 
motiva uma reflexão sobre a realidade nacional no combate ao 
novo coronavírus. 

Sobre os paralelepípedos e pairando sobre casas e árvores, está 
o microrganismo, cristalizado como uma ameaça onipresente. O 
hospital, à direita, apresenta a placa “Lotado” e pessoas, nas 
janelas, à esquerda, de máscara, contemplam a figura de um 
profissional de saúde. 

Ele é o personagem central. Devidamente paramentado com 
escudo facial e máscara, é mostrado da maneira como vem sendo 
progressivamente visto pela sociedade, como um anjo, com 
aureola e asas brancas. A mensagem “Fique em Casa” está em 
letras pretas sobre um fundo amarelo.  

Esse mesmo amarelo surge nas paredes de duas casas da 
esquerda e do hospital da direita, sendo reforçado – o que dá 
equilíbrio ao quadro – no céu, ao fundo, na parte superior, como a 
dar uma esperança para a humanidade. Ainda na extremidade 
superior esquerda, há o cemitério, que funciona como alerta para 
tomar cuidado com a saúde: agora e sempre. 

 

 

 

 

 



 

 

CECILIA MENEZES 

A pandemia trouxe uma valorização mais do que merecida de 
alguns profissionais, principalmente os de saúde. O fato de já 
trabalharem em condições difíceis há algum tempo foi maximizado 
perante uma doença que desafia o sistema de saúde. 

"Medico, mártir da Covid-19", iluminura da artista baiana Cecília 
Menezes, homenageia os médicos contaminados e mortos pelo 
coronavirus contraída enquanto prestavam serviço aos pacientes 
nos hospitais, constituindo, portanto, uma manifestação visual de 
gratidão eterna. 
Os ornamentos em torno do trabalho, que remetem ao barroco, 
são os elementos decorativos que fazem ressaltar a figura central, 
que surge paramentada com roupa de segurança e traz à mente 
imagens de ficção científica e de viagens espaciais. Para 
enfrentar o letal microrganismo, são necessárias atenção aos 
protocolos de segurança e muita fé. 

Se a folha de palmeira, utilizada pelo povo para receber 
triunfalmente Jesus em Jerusalém, está ligada simbolicamente à 
representação do renascimento dos mártires da Igreja, o oxigênio 
é, em si mesmo, elemento essencial para a vida. Assim, os heróis 
homenageados por Cecilia Menezes realizam, em sua luta contra 
o coronavírus, uma jornada terrena e divina pelo bem da 
Humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARLOS FRANÇA 

A diversidade de reações perante o confinamento imposto pela 
Covid-19 encontra uma rica expressão visual na obra de Carlos 
França. Nascido em Rio Tinto, PB, proporciona uma peculiar 
análise sociológica das diversas situações que se instauraram 
com o isolamento das pessoas em suas casas. 

Com os veículos guardados nas garagens e as ruas vazias, a não 
ser pela presença de cães, gatos e pombos, as pessoas passam a 
se manifestar de diversas maneiras. Existem os solidários que 
oferecem café aos vizinhos, os que se dedicam a cuidar das 
plantas e os que soltam pipas, reais ou simbólicas, pelas janelas, 
almejando ter a mesma liberdade dos pássaros. 

A imagem mostra bem a dificuldade de enfrentar o confinamento. 
Há pessoas com gestos que indicam atitudes depressivas, famílias 
apertadas em um espaço minúsculo, idosos frustrados por não 
poderem sair e conviver com a família, e um sentimento 
generalizado de frustração perante um inimigo invisível que 
literalmente tem o poder de fazer o mundo parar. 

O maior mérito da obra de Carlos França está em construir esse 
painel psicológico e existencial com seu conjunto de rostos  
próximos das janelas. Perante uma realidade em que as cidades 
ganharam aspectos inimagináveis, o isolamento trouxe a 
necessidade de cada um conversar muito com o próprio eu, o que 
nem sempre é fácil ou prazeroso. 



 

 

CARMINHA 

Mineira radicada em Palmas, TO, Carminha, na obra realizada 
com tinta acrílica sobre tela intitulada “Empreendendo na crise”, 
apresenta um panorama que indica a quantas anda o Brasil  
perante uma crise econômica de grandes proporções em curso e 
com a necessidade imperiosa de as pessoas encontrarem seus 
próprios caminhos e respostas. 

A pintora mostra a situação de pessoas, principalmente mulheres, 
que começaram a costurar máscaras como forma de conseguir 
uma maneira de ganhar dinheiro perante a perda temporária ou 
definitiva de sua fonte original de renda. Fica evidente que ser 
criativo é um importante caminho para responder a uma situação 
adversa. 

A imagem consegue sintetizar os principais elementos que atuam 
nesse processo: quem faz as máscaras, a máquina de costura e 
os produtos propriamente ditos. Com esses três fatores, torna-se 
possível tentar reorganizar a vida em um momento em que obter  
maneiras alternativas de gerar recursos é fundamental. 

A obra de Carminha comunica assim o atual momento da 
sociedade brasileira de forma direta, sem rodeios. Organiza o 
espaço com clareza, destacando-se o diálogo visual entre a 
cabeça do manequim e a moça protagonista. A mesma expressão 
facial as une. Seguramente ambas estão à espera de momentos 
melhores. 



 

 

CATARINA LAZ 

Nascida em Guiratinga e radicada em Rondonópolis, ambas no 
Estado de Mato Grosso, Catarina Laz, com seu trabalho 
“Isolamento Social”, realizado em aquarela sobre tela, consegue 
transmitir uma percepção de mundo do confinamento social 
necessário para conter a disseminação da pandemia causada pelo 
novo coronavírus. 

O uso e tonalidades de cinza é essencial para construir uma 
atmosfera marcada pela agonia e pela solidão, pois permanecer 
tanto tempo isolado é uma realidade para a qual nem todos 
estavam preparados. A situação de ser o começo, o meio e o fim 
de tudo dentro de uma casa da qual é aconselhável não sai r criou 
novas realidades. 

A posição recolhida do corpo da figura humana, deslocada do 
centro da tela, acentua a ideia de que cada pessoa está só no 
universo. A questão se aprofunda quando essa percepção, que 
demanda humildade, não se dá apenas no coletivo, mas no 
individual, ou seja, percebe-se que se está só na casa e no 
mundo. A experiência pode trazer tristeza e até depressão. 

Ver-se como pequeno não é exercício simples – e pode não ser 
agradável. Uma situação é a pessoa querer se fechar em si 
mesmo como opção de autoconhecimento; outra, totalmente 
diferente, é ela ser obrigada a isso por razões de saúde pública. A 
obra de Catarina Laz expressa com profundidade esses densos 
sentimentos de estar e de se sentir só. 



 

 

CHRIS PONTE 

Chris Ponte, em “La Moura”, obra realizada com tinta acrílica com 
adição de texturas, apresenta um trabalho em que, dentro de uma 
tradição muçulmana em que o recato da mulher é considerado 
essencial, apenas os olhos ficam invisíveis. A imagem dialoga 
com o momento em que as máscaras, por razões de segurança 
sanitária, em todas as nações do mundo, escondem rostos. 

A comunicação pelos olhos se torna essencial, sendo vista na 
maioria das culturas, por dois aspectos essenciais. O olho físico é 
responsável pela percepção intelectual, ligada à recepção da luz ; 
e o olho da espiritualidade está vinculado ao coração e à alma. 
Haveria para muitos ainda um terceiro olho, relacionado à 
percepção interior e à sabedoria. 

No Egito, por exemplo, o olho de Hórus está ligado ao sol, 
proporcionando segurança, saúde, sabedoria e prosperidade. 
Analogamente, há diversas crenças relacionadas ao mau-olhado, 
contra o qual seria possível se defender de várias formas: véu, 
certos desenhos geométricos, objetos brilhantes, ferro vermelho, 
sal, meia-lua e figa. 

A intensidade do azul e as texturas uti lizadas, assim como a 
presença de meia-lua e estrelas, símbolos relacionados à tradição 
islâmica, dão à uma representatividade no que diz respeito ao 
poder dos olhos como forma de comunicação com os nossos 
semelhantes, com a natureza e com o universo. 

 


