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As coisas comoventes ferem de morte o artista e sua única salvação é
retransmitir a mensagem que recebe. Eu pergunto quais
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comoventes neste mundo de hoje? Não são por acaso as tragédias
provocadas pelas guerras, as tragédias provocadas pelas injustiças, pela
desigualdade e pela força? Haverá na natureza qualquer coisa que grite
mais alto ao coração do que isso?...”
Algumas das obras de Candido Portinari.
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