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PARA O IMAGINÁRIO DA SAUDADE: 
FRANCIS SMITH 

Francis Smith realizou na pintura, o Portugal dos 
pequeninos. Daí a sua originalidade e estatura. Também 
por isso, ao evocá-lo agora, penso-o junto dum Alvarez, 
dele contudo tão diferente! É que, ambos os artistas 
conjugaram manifesta poética ingenuista, 
diferentemente reflectida num e noutro. No pintor 
nortenho, a fmaivetéJJ desembocou numa solidão 
visionária com hispânica secura expressionística. Smith 
trouxe-nos em voz branda, constantes do feérico 
impressionista proporcionando a evocação de Bonnard, 
numa arte transfiguradora das aparências naturalistas 
para o lirismo da saudade. Ainda por isso, «mestre 
menor» que seja, o seu lugar no contexto do modernismo 
nacional será de particular relevância. 

Com nome estrangeiro, ele nasceu em Lisboa no 
ano de 1881. Já em 1911, integra a participação na 
célebre «Exposição Livre» que, timidamente embora, 
assinalou o começo da arte do século XX na história 
cultural do País. Então, foram seus companheiros de 
aventura : Alberto Cardoso, Álvaro Cabral, Domingos 
Rebelo, Eduardo Vianna, Emmérico Nunes e Manuel 
Bentes, dos quais Smith se irá diferenciar para, talvez 
melhor, nos parecer aproximado ao gosto de uma 
geração seguinte. Todos eles tinham usufruido de bolsas 
de estudo em Paris onde Francis Smith vivia desde 1904. 
Onde se fixará e fará carreira consagrada com a «Legião 



de Honra». E marcada sempre por uma f ixação 
emocional que cedo lhe traçou o perfil criativo. 

Português de Paris, Smith deixou-nos assim um 
legado estético sem grandes ambições inventivas mas 
pelo qual peculiar modéstia se traduziu num intimismo 
nostálgico e gracioso, projectável para outros nomes de 
idade sequente, no mesmo processo da arte nacional 
contemporânea. Do paisagismo lisboeta de Carlos 
Botelho e Bernardo Marques a certa figuração popular 
ou circense de Julio, denotar-se-ão, de facto, diferentes 
ressonâncias do clima sensível inerente à obra em foco. 
A todo um imaginário de Smith, com quadros de velhos 
bairros encimados por azuis de céus límpidos, povoados 
por gentes folclóricas, flores rubras e casas brancas que 
são lembrança de uma infância com distância vencida. 
Nesse universo renasce-lhe obsessivo o fantasma do pai, 
sem rosto vincado, presença de boneco, despojada de 
qualquer psicanalítica severidade édipiana, antes 
desenhado por halos de ternura e inocência apelantes 
a quanto no sorriso traduz a melancolia desdramatizada. 

Na verdade, Francis Smith pintou tal e qual um 
mundo que não há nem nunca existiu. Mas que 
reconhecemos revelado naquela frescura que ilumina o 
olhar das crianças. Consigo, o realismo representativo 
abriu-se ao sortilégio evocativo . Tecida de quotidiano e 
memória, a sua obra constroi um tempo irreal. É uma 
ficção saudosista capaz de atemporalizar o passado que 
habita, sempre, o coração dos dias. Aí estará o motivo 
primeiro a garantir a plena actualidade dessa pintura, por 
outro lado, assaz datada. Duma pintura frequentemente 
concebida num espaço valorativo da vertica lidade 
estrutural das superfícies, da evidência abstractisante do 
plano. Mas por onde a profundidade cenográf ica se 
mantém, também, ilusionisticamente . 

Teatro de brinquedo, a mesma obra ignora, 
coerentemente, as trucagens retóricas do academismo 
verista como o conceitualismo da modernidade. 
Confessional e púdica, tudo no seu âmbito exige a pureza 
das cores, a singeleza formal, a humildade executiva 
avessa ao exarcebado gestual, à gritante estridência 
cromática quanto à ascese geométrica. Ao inverso, 
trespassada de afectiva sensualidade, poesia de 
suspensão existencial, a arte de Smith despede-nos do 
século XIX, sem se situar em conjunção às inquietações 
vanguardísticas da primeira metade do nosso século. No 
entanto será precisamente, por força de tal indefinição 
que o pintor melhor se individualiza, numa comunhão 
sensível onde poderemos espelhar algo duma maneira 
de viver-sentir que nos retrata ainda . 

Artista emigrante, naturalizado francês e com 
informação parisiense, Smith permaneceu vinculado à 
terra-mãe, até ao âmago da idade que ora nos envolve . 
E por cuja consciência o saudamos hoje entre os pintores 
que melhor terão sabido dizer duma saudade portuguesa, 
feita essência duma arte com (óbvia) relação europeia 
e internacionalista . 

Fernando Pernes 
Maio de 1986 
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SONIA - O PRESENTE DO NOSSO PASSADO 

M·aria Helena Vieira da Silva e Sonia Terk Delaunay são 
os dois maiores nomes de mulher, dados pela moderna 
Escola de Paris ao património artístico contemporâneo. 
E em torno de ambas, ressoa uma memória de Portugal 
sentida e filtrada embora por coordenadas diferentes. 
Com Maria Helena evoca-se a luz e o casaria lisboeta, 
numa persistente visão-distância de espaços urbanos 
tecidos em água, névoa, lembranças-sonho e reflexos 
solares. Pintora de uma alegria de viver, simultaneamente 
exaltante e intimista, Sonia conjugou no feminino o 
((OrfismO)) do seu marido Robert Delaunay, projectando-o 
no céu, na terra e nas gentes do Minho onde assaz terá 
revisto o garrido folclórico e a densidade telúrica, 
envolventes da sua infância de menina russa, entretanto 
amadurecida humana e esteticamente no fascinante 
meio artístico parisiense do começo do século XX. 

De facto quando chegou ao nosso País, já Sonia 
Delaunay definira o vocabulário e a sintaxe básica da sua 
linguagem criativa. Mas foi aqui no Norte, entre Vila do 
Conde, Valença e Monção que melhor terá confirmado 
os fundamentos duma poética conciliatória do reinventar 
da tradição popular no posicionamento vanguardístico, 
da condição ancestral da mulher na originalidade formal. 
Particularmente o seu período de Valença decorrido pelo 
Outono e Inverno de 1916, foi para ela tempo de notória 
fecundidade. 

Foi então que realizou o projecto definitivo duma 
decoração arquitectónica em azulejos destinada à local 
fachada da Capela da Misericórdia . Chama-se essa obra 
((Hommage au Donnateum. Na esclarecida opinião do 
seu marido, trata-se de «a apoteose de toda a expressão 
portuguesa na obra do casal». 

Também em Valença, Sonia concebe as séries 
((Natures mortes portugaiseS)) e ((Marchés au MinhO)). 
Antes, em 1915, Robert e Sonia tinham-se instalado em 
Vila do Conde. Aí habitam a casa n. o 7 da Rua Bento 
de Freitas, à qual chamaram ((La Simultanée)). Aí ela 
pintou as séries ((PortugaiseS)), ((Jouets PortugaiS)), 
((Chanteurs FlamencOS)), ((DisqueS)). Mais tarde, em 
1920, várias das referidas obras seriam expostas com 
manifesto êxito, numa das mais célebres galerias da 
Europa de entre as duas guerras mundiais: a «Der Sturm» 
berlinense, com direcção do (quase) lendário Herwarth 
Walden . Depois, já em 1937, chamam-se ((Voyages 
LointainS)), ((Portugah) .. . os frescos realizados por Sonia 



Delaunay para a exposição Internacional de Paris onde 
o casal conquista a Medalha de Ouro e, sobretudo, 
confirma para a história da cultura a importância do seu 
talentoso contributo. 

Contudo entre nós, Robert e Sonia só se tornariam 
amplamente conhecidos pelos primeiros anos setenta 
num claro testemunho das potencialidades líricas e 
plásticas do que somos e ignoramos; num pecado 
cultural que a presente exposição ajuda a redimir, ainda 
e também. Anteriormente, a inspiração e exemplo dos 
dois pintores parisienses haviam influido apenas, mas de 
modo determinante, alguns portugueses que seriam os 
nomes maiores da arte nacional numa primeira geração 
do século XX: Eduardo Vianna, Amadeo de Souza
-Cardoso, José Pacheco e Almada Negreiros. Com eles, 
os Delaunay querem desenvolver um ciclo de exposições 
itenerantes de âmbito europeu . Seria a ((Corporation 
NouvelleJJ colaborada pelos poetas Guil/aume Apollinaire 
e Blaise Cendrars e que se dedicaria igualmente à 
publicação de livros de arte e poesia. Tudo isso ficaria, 
para sempre, no rol enorme dos desejos não cumpridos. 
De qualquer modo, com os esposos parisienses instituía
-se novo olhar da realidade nortenha que iria de modo 
enfático conjugar-se à obra dos dois primeiros citados, 
entre os seus amigos portugueses. 

A data da sua chegada a Portugal, os Delaunay 
contavam ambos trinta anos. Vianna é então quatro anos 
mais velho. Coabita com o casal em Vila do Conde. Lá 
continuará a viver, após a partida daqueles franceses, 
desenvolvendo uma pintura ardente que lhe cimenta 
influências cézanneanas de encontro a geometrizações 
abstractizantes, a seguir abandonadas num refluxo 
naturalista . Com Eduardo Vianna, porém, datam de tal 
época várias obras-primas do nosso modernismo, 
impensáveis sem a presença ou o fantasma tutelar dos 
Delaunay. Assim é que, na sua ((ColagemJJ de 1916, se 
deve captar directa homenagem a Sonia, homenagem 
que se prolonga para o mais «órfico» e abstractizado dos 
seus quadros: ((A RevoltaJJ (também de 1916) ... Análoga 
veneração do pintor pela linda e jovem artista natural da 
Rússia evidencia-se ainda numa quiçá perdida ((Boneca 
RussaJJ como no emblemático ((K4 Quadrado AzuhJ, para 
cuja concepção terá colaborado Souza-Cardoso. Nas 
((Três AbóborasJJ (1919), vemos ainda o fundo da 
composição resolver-se pelo justapôr de vibrantes 
rectângulos cromáticos que lembram a paleta e os 
tecidos de Sonia. Ou as suas mantas coloridas. 

Identicamente de 1919, o conhecido ((Rapaz das 
LoiçasJJ deixa transparecer a estrutura curvílinea dos 
«discos» dos Delaunay, a coisificar-se nas formas 
palpáveis dos alguidares, enquanto os reflexos solares 
tendem a geometrizar plurifacetadamente as vestes 
masculinas. E, ao longo da década de vinte, pelo 
imaginário de Vianna manter-se-ão flexões nítidas que 
o encontram com os seus temporários companheiros 
parisienses, no culto comum duma ardência cromática 
de raiz gauguinesca, quanto em perene apreço pela 
disciplina estrutural cézanneana. Apenas que, se 
Cézanne fora para Robert Delaunay um ponto de partida, 

r 
o mestre de A ix será, para Eduardo Vianna, um suporte 
de involutiva fixação. 

Diferente foi a relação de Amadeo com o «orfismo», 
precedendo o estágio minhoto dos seus criadores 
internacionais e remetendo-nos para Paris-1912, onde 
um e outros se haviam conhecido e donde o pintor de 
Manhufe apenas partira acossado pela guerra. Em 1915, 
ele tinha, tão só, vinte e oito anos. Retirado nas terras 
familiares, lá «trabalha vertiginosamente» ... como no 
presságio da morte próxima (1 918) a quebrar uma 
carreira, vertiginosa também. Na realidade, a sua obra 
adulta começara sob certo signo modiglianesco do 
refinamento linear. Tivera primeiro capítulo em desenhos 
heráldicos e aristocrático sabor arcaico que numa 
lembrança de iluminuras antigas («de tapeçarias ou 
miniaturas persas», chegou a dizer a crítica epocal), 
exprimem marcante sedução por figurações exóticas, a 
par dum sentido do monumentalismo, alimentado ainda 
pelo cosmopolitismo decadentista «fin de siêcle» e pela 
memória fantasmática dos solares graníticos e do 
exuberante paisagismo nortenho. 

São de 1912 esses desenhos de Amadeo, publica
dos em requintado álbum. Leituras de Flaubert (que 
ilustrou), o espectáculo dos «ballets» russos de Diaghilev 
(visto em 1909) contribuíram igualmente para o processo 
evolutivo de Souza-Cardoso que, não menos então, 
procuraria disciplinar congénito vitalismo barroquista na 
adopção do rigor arquitectural do cubismo. E do cubismo 
cedo ele aprendeu a planificar as formas, num espaço 
anti-natural ista de revivência dum primitivismo 
monumentalisante e hierático onde os contrastes vivos 
das cores repudiam, porém, o cunho mais ascético do 
movimento iniciado por Picasso a Braque. 

Debatendo-se entre solicitações «puristas» e 
ferverosa instintividade vitalista e rítmica, nisso, Amadeo 
encontrou-se compreensivelmente com as soluções de 
valorização sensual e luminosa da pintura, trazidas pelos 
artistas órficos, de quem adoptou o ritmo dinâmico de 
amplos círculos a comporem já a leitura figurativa dos 
seus ((CavaleirosJJ (1913). Assim, vindos dos Delaunay 
os círculos de Souza-Cardoso surgirão depois no 
contraponto de diferentes estruturas rectangulares ou 
triangulares a transporem para as telas, objectos 
musicais, vestes e referências folclóricas, alvos de tiro 
das feiras aldeãs, máscaras, f lores e frutos, janelas e 
madeirames que as cores exaltam entre a festa e o grito. 
Diferindo pois do cubismo ortodoxo pela contínua 
presença populista e sensual das cores quentes, a 
individualidade maior de Souza-Cardoso distingue-o, 
bem e porém, da genalogia cultural francesa em que se 
enraíza a obra de Robert Delaunay. O que no artista 
parisiense é trepidação imaterial, transparência vibrátil 
de relação atmosférica, transmuta-se no outro, em 
pulsões telúricas, num opaco terroso ou dos objectos 
que casa o aristocrático e o plebeu: numa diferença que 
lhe é essência da sua condição de pintor português. 

À herança impressionista-construtivista assumida 
por Robert Delaunay, Amadeo cont rapõe, de facto, 
fundas constantes barroco-expressionistas que irão 



desembocar na tumultuosidade estilhaçada das suas 
últimas composições de sinal dadaístico, como melhor 
o irmanam sensivelmente àquela eslava que redescobriu 
no Minho o esplendor da sua Ucrânia natal e se chamava, 
antes do segundo casamento, Sonia Terk . 

Da infância e da Pátria, ela levara para Paris o fervor 
embriagante e ardente cromatismo das artes populares 
e dos motivos decorativos que enchem os tecidos, os 
artefactos, as arquitecturas e os ícones eslavos. Nela, 
ter-se-ia prolongado (e depurado) aquele gosto dionísiaco 
dum efusivo orientalismo que Matisse conhecia e 
controlava desde o começo do «fauvismo» mas que 
antes já, romanticamente, fascinara todo o século XIX, 
desde o exotismo de Delacroix ao primitivismo de 
Gauguin e Van Gogh . Ora exactamente de Gauguin e 
Van Gogh se deve falar a propósito de Sonia Delauny. 
Enquanto, paralelamente, referindo as influências 
originais na obra do seu marido, melhor se citarão Seurat 
e Cézanne. 

Por tão marcante diferença algo se explicará sobre 
a mais fecunda osmose das suas carreiras de destino 
comum, sobre as quais, também, a lição de Matisse pode 
ser primeiro traço de união. Mas, pelo lado de Robert, 
o mestre em referência bastante teve a ver com o seu 
dominante signo cromático-construtivo . Menos 
influenciável pelas linguagens de rigor estrutural, e 
consequente conotação cubista, foi sobretudo pela 
óptica expressionista que Sonia terá apreendido a 
mensagem matisseana . 

Sinais contrários de vocação casadas, eis pois a 
história da pintura dos esposos Delaunay, definida numa 
compartilhada linguagem figurativa, através da qual 
comungaram paralelas crenças sobre o sentido 
interventor da arte no quotidiano. Nele, o voto de 
participação social da inventiva estética afirmou-se 
essencialmente à escala mural e urbanística de 
composições, dimensionadas para exaltarem o 
dinamismo e esplendor da civilização tecnológica. 
Diferentemente com ela, idêntico empenhamento 
participativo flectiu-se para a delicadeza artesanal de 
actividades de óbvio signo feminino permitindo a 
ressurreição de práticas artesanais, extensivas da 
expressão gráfica ao desenho de padrões para tecidos 
ou à execução de mantas ou vestidos a que emprestou 
todo o fulgor luminoso dos «contrastes simultâneos» de 
cores, ensaiado num pintura aos dois comum. 

« Tecidos simultâneos» se chamaram, aliás, muitas 
dessas obras de Sonia, cuja origem se implicou no 
nascimento do primeiro filho do casal. Na circunstância, 
pretendendo fazer pelas próprias mãos uma coberta para 
o bébé Delaunay, ela inspirou-se duplamente nos 
quadros que ia realizando e nos motivos de tecelagem, 
típicos dos camponeses ucranianos. Unia assim o mais 
actual ao ancestral. 

O facto registado decorreu em 1911 . Pela sequente 
carreira da artista, sempre ampliada aprendizagem de 
humildade iria instituindo sua plena maturidade, 
alicerçada no desejo de reinventar a pintura no corpo 
da mulher e na intimidade do lar, no livro e na rua. Muito 

jovem, começara a interessar-se por múltiplos ramos das 
chamadas «artes decorativas». De 1912 e 1913, duas 
suas mais celebradas telas ffLe Bal BullienJ e ffPrismes 
ElectriquesJJ são contemporâneas de inúmeras capas e 
arranjos gráficos, de ilustrações ou festivos cartazes e 
papéis colados (colagens radicalmente diferentes das de 
Braque ou Picasso). Em 1913, precisamente em Outubro, 
aparece outra sua obra-prima : o livro-objecto 
ff TranssiberianoJJ de que é co-autor Blaise Cendrars. No 
«Transsiberiano» o texto desarticula-se em versos livres, 
compõe-se com corpos e caracteres diferentes, 
intepenetrando as palavras do escritor nas imagens da 
pintora; tudo se desdobra num ritmo contínuo gráfico
-luminoso ou «como acontece por certos tapetes 
orientais» (André Chastel). 

Do mesmo ano, o seu ffguarda-jóiasJJ levado ao 
exigente «Herbstsalon» de Berlim, será entendido por 
Jean Cassou no testemunho da «plena osmose da 
pintura cubista no objecto familiar». Quebras-luz, caixas, 
chapéus, peças várias de vestuário, de que quase só 
conservamos reproduções fotográficas, são também por 
si assinadas entre 1913 e 1914, período em que 
desenvolve igualmente os primeiros estudos para os 
ffVestidos SimultâneosJJ, surgidos no meio de incontáveis 
esboços dos «Prismas Eléctricos». São tais desenhos 
puros acordes de verdes e laranjas, onde está subjacente 
a aturada pesquisa da autora sobre a tradução plástica 
da decomposição prismática da luz eléctrica . Neles, a 
pressuposta leveza da matéria e o refinamento 
sofisticado da linha inserem-se numa estilística 
geométrica que preludia e purifica (antecipadamente) o 
gosto ffart-decoJJ de 1925. 

Todavia o mais substancial da actividade artesanal 
de Sonia Delaunay iria melhor consubstancializar-se após 
a guerra de de 14/ 18. Então o trabalho em padrões para 
tecidos mobiliza imenso da sua criatividade e permite
-lhe a própria subsistência. Expressões do efémero, por 
excelência, para além da global condição assumida de 
fenômenos de moda, os tecidos de Sonia envolveram
-se no prodígio de sobreviventes a todas as modas 
posteriores. Criações ultrapassando o imperativo dum 
imediato consumo, os mesmos conseguem negar o 
categórico hierárquico de «obras menores», geralmente 
consignado para as obras capazes da casar a exigência 
estética no âmbito duma efectiva funcionalidade. 
E, pelos anos vinte parisienses, só o esforço paralelo de 
Dufy, deve junto do de Sonia Delaunay ser citado, ela 
e ele traduzindo no gracioso, o imperativo moral que a 
austera «Bauhaus» germânica herdara do idealismo 
socialisante do «Arts and Grafts» britânico. 

Foi em 1923 que Sonia Delaunay recebeu 
importante encomenda de motivos para tecidos, 
proveniente dum fabricante de sedas de Lyon. Era o 
consagrar e o profissionalizar duma vocação , 
continuamente exercitada, prolongada em Portugal e 
Espanha, e com que têm a ver seus conhecidos desenhos 
para a capa da revista ff VogueJJ (Vigo 1916). Mais tarde, 
ela executaria outra série de padrões para industriais 
holandeses e americanos. Entretanto, em 1925, a artista 



abriu o seu próprio «atelier» de artes decorativas na 
residência do casal - Boulevard Malesherbes. Seria o 
começo de nova época nesse âmbito expressivo, 
evoluindo Sonia para a exploração artesanal de 
elementos florais que escalona rítmica e repetitivamente 
em linhas e valores luminísticos, dispostos por 
composições de extrema simplicidade. 

Após as formas mais geométricas do seu passado 
recente, dir-se-ia permanecer, consigo, perene memória 
lúdica das «plantas carnosas» que olhara «brilhantes de 
verde e negro» nas terras minhotas. De qualquer modo, 
nessas realizações, as finalidades da produção industrial, 
da consequente estandarização de modelos, jamais 
traem uma inventiva onde a delicadeza fantasista impera 
num cântico vitalista, grave e despretensioso. Como 
plenamente apto para trazer junto de imperativos 
tecnológicos (conformes aos fundamentos do 
abstraccionismo) últimos ecos do biomorfismo 
decorativo «modern-style». 

Pequenos milagres do autêntico «design» (conforme 
o são trabalhos congéneres do agora redescoberto e 
genial vienense Ko/1 Moser) as mencionadas obras 
concretizaram-se entre 1925 e 1933, ou seja: pela fase 
criadora de Sonia Delaunay que aqui se refere. 
Anteriormente, no princípio do século XX, os tecidos 
continuavam a ser réplicas de motivações ornamentais 
que a voga do exotismo e do orientalismo, exarcebada 
com o êxito de Diaghilev, quase levara à exaustão. Pelos 
«loucos anos vinte», começara a impôr-se particular 
apreço pelas cores puras, derivadas das telas «fauves». 
De entre os pintores do (dauvismoJJ, Raul Dufy foi quem 
mais se voltou sobre as técnicas da tecelagem. Os seus 
modelos caracterizaram-se, normalmente, por motivos 
botânicos, tratados com cores intensas e destacados 
sobre fundos de cor igualmente viva. Sonia veio depois, 
algo aproveitando de Dufy e tudo mudando a seguir. 
Apaixonada pela sua nova profissão, impôs concepções 
inéditas por onde o ascetismo do negro branco se abre 
a alegres explosões de límpida claridade, pelas quais a 
magia da mão que não quer regras, soube converter o 
exotismo em funcionalismo, sem nunca esquecer o apelo 
sensual que a mais rigorosa beleza sempre comporta. 

Por isso, os seus vestidos inspiraram a Blaise 
Cendrars o conhecido poema ((Sous la robe .. . el/e a un 
corpsJJ. ((Pinturas vivasJJ foi até o modo como Robert 
Delaunay se refeiu à moda criada por Sonia. E as suas 
modas foram usadas por Gloria Swanson, Greta Garbo 
e Marlene Dietrich, pelas esposas do maestro Stokovski, 
dos arquitectos Eric Mendelhson, Gropius e Mareei 
Breuer, por actrizes e figurantes dos filmes de Pabst, 
Jean Renoir, Joseph Von Stenberg, René Clair ou Mareei 
L'Herbier. 

Com Sonia Delaunay é pois (e bem) todo o 
fascinante passado do que somos a reviver em saudade 
e esplendor. Saibamos nós olhar o futuro na pureza e 
humildade dum olhar assim .. . 

Fernando Pernes 
Maio de 1986 
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FRANCIS SMITH SONIA DELAUNAY 

1. Óleo s/ tela 1. Guache e lápis s/ papel (1971) 
33 x 41 42x29,5 

2. Óleo s/ tela 2. Lápis de cor ( 1925-1933) 
50 x 60 7 x 7 

3. Guache s/ papel 3 . Guache s/ papel (1925-1933) 
50,5 x 31 7,5 x 7,5 

4. Guache s/ papel 4 . Guache s/ papel (1925-19331 
46,5 x 36 16x 14,5 

5. Guache s/ papel 5. Estampagem s/ papel (1925-1933) 
35 x 25,8 15,5 X 14 

6 . Guache s/ papel 6. Guache s/ papel ( 1925-1933) 
35 x 25 6,5 x 11,5 

7. Guache s/ papel 7. Guache s/ papel (1925-19331 
38 x 45,5 21 X 14,5 

8. Óleo s/ tela 8. Guache s/ papel (1925-1933) 
38 x 46,5 14 x 10 

9. Têmpera s/ papel 9. Guache s/ papel (1925-19331 
19 x 24 20 x 16 

10. Guache s/ papel 10. Guache s/ papel (1925-1933) 
26,5 x 31 ,5 14,5 x 11 

11. Óleo s/ tela 11 . Guache s/ papel (1925-1933) 
24 x 33 16,5 x 21 

12. Óleo s/ tela 12. Guache s/ papel (1925-1933) 
54,5x 46 19 x 14 

13. Lápis de cor 13. Guache s/ papel (1925-1933) 
20,5 x 18 28 x 20 

14. Desenho 14. Guache s/ papel (1925-1933) 
20 x 17 7 x 6 

15. Guache s/ papel 15. Guache s/ papel (1925-1933) 
26 x 36 11 X 11 

16. Desenho 16. Guache s/ papel ( 1925-19331 
11 X 14,7 20,5 X 21 

17. Óleo s/ tela 17. Lápis s/ papel (19161 
50 x 67 22 x 28 

18. Guache (1925-1933) 

11 ,5 x 13 
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