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QUESTÃO  01

O texto abaixo descreve algumas pinturas, cujas cenas dariam ao autor Rubem Alves grande felicidade caso ele
estivesse dentro delas.

A ROSA NÃO MAIS FLORESCE...

“Faz uns meses, viajei pela Europa por duas semanas. Visitei os lugares que os turistas visitam, vi as obras de
arte que os turistas vêem. Coisas lindas, comoventes. Mas não ficaram. Foram logo esquecidas. O que ficou foi um
livro que encontrei numa livraria. Comprei. Pinturas e desenhos de um artista que eu não conhecia, Karl Larsson,
sueco, nascido em 1853. O filósofo alemão Ludwig Feuerbach diz que a nossa imagem aparece espelhada naquilo
que vemos. Ao ver as telas de Larsson descobri quem sou. Reconheço o gênio de pintores modernos como Picasso,
Dalí, Miró. Inventaram novas linguagens plásticas. Gênios. Mas eu nunca me vejo refletido nelas. Suas obras me
causam assombro. Mas não as amo. Não quereria viver dentro delas. As telas de Larsson, ao contrário, me dariam
felicidade se eu estivesse dentro delas. São cenas de felicidade infantil: uma casa com fumaça saindo da chaminé,
fogão de ferro com gato e panelas, um quintal com galinhas deitadas no capim, um cachorro diante da porta, crianças
nuas nadando, menina com um gato, menina debaixo da mesa, menina pescando, a família colhendo maçãs... Os
críticos de arte, ao examinar uma tela, trazem consigo uma parafernália de informações sobre estilos, influências,
técnicas, linguagens. Eles são seres de “consciência crítica”. Eu, ao contrário, esqueço-me de tudo o que sei ao olhar
as telas de Larsson. Viro criança novamente – consciência totalmente ingênua. Nada tenho a ver com os críticos de
arte e especialistas em estética que estão em busca das novas linguagens da pintura. Eu gostaria mesmo é de viver
dentro das cenas simples que Larsson pinta com precisão e olhar amoroso. Sou um romântico.

‘No princípio era uma cena de felicidade...’ A alma, no seu lugar mais profundo, é uma cena de felicidade. Viver
é sair por aí, ou procurando a cena feliz ou tentando construir a cena feliz.”

Rubem Alves. O amor que acende a lua. Campinas, SP: Papirus; Speculum, 1999. p:141-142.

A partir da análise do texto apresentado, crie, em desenho, na folha de resposta para esta questão, a sua “cena
de felicidade”.

O desenho deverá ser feito em perspectiva , à mão livre e em cores; a técnica, porém, é de sua livre escolha.

Você será avaliado(a) quanto:

- à criatividade.
- à capacidade de representação gráfica de idéias e objetos no espaço.
- à coerência entre o seu desenho e o texto do autor.
- às noções de perspectiva.
- ao enquadramento do desenho no papel.
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QUESTÃO  02

Os desenhos abaixo representam a vista superior e as elevações frontal e lateral da poltrona Preguiça (1948), do
arquiteto João Vilanova Artigas.

Na folha de resposta para essa questão, você deverá elaborar um desenho dessa poltrona em perspectiva , à
mão livre e em grafite (lápis preto).

Você será avaliado(a) quanto:

- à capacidade de visualizar e representar formas geométricas no espaço.
- às noções de perspectiva.
- ao enquadramento do desenho no papel.
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QUESTÃO  03

Na folha de resposta fornecida para esta questão, desenhe em perspectiva, à mão livre e em grafite (lápis
preto),  a caixa de pastilhas que você recebeu, fazendo uma composição da embalagem com algumas pastilhas
dentro e algumas fora da caixa.

Você será avaliado(a) quanto:

- à capacidade de representação fidedigna das formas.
- à capacidade de representação de luz e sombra.
- à capacidade de representação de texturas.
- às noções de perspectiva.
- ao enquadramento do desenho no papel.


