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TUDO cabe nessa hora. 
Vamos embora, PROCURAR 
ONDE A ARTE MORA.
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ORA ARTE, ORA PARTE.
Ora, ora, que história! História sem história?

Cadê a história que estava aqui? O gato comeu? A onça bebeu?

Cadê a bola? O artista esvaziou! O jogo acabou onde a arte 
começou?

Que bola que rola nessa história que se desenrola? Quantos 
artistas! Quantas obras! Quantas dobras!

E nesse dobra e desdobra, com quantas obras se constrói essa 
história?

História da arte tem conta? Tem linha do tempo? A linha do tempo 
costura ideia com pintura? A linha do desenho cria a criatura? 

Quais são as partes das histórias da arte? Começo, meio e fim? Para 
que, enfim, se essa história não tem fim?

Junto partes desse conto, que conto partindo de um ponto, do 
encontro e desencontro das partes que formam o todo. Todo 
pintado, todo recortado, todo desmontado... tudo em partes, 
partes de um todo. Tudo fora, tudo dentro dessa história.

Tudo cabe nessa hora. Vamos embora, procurar onde a arte mora.
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