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 “abdcious” rasurado três vezes ou como se 
tivesse sido escrito numa pauta de música. Acima 
e abaixo uma linha de números. Primeiro de 1 a 10, 
depois, os mesmos algarismos com a aleatoriedade com 
que parecem ser atribuídos números de telefone ou de 
identificação nos serviços públicos. 

 Quando questionei Sobral se havia ali alguma 
codificação, mesmo que simples e à semelhança do que 
faz o marketing suprimindo vogais às marcas, disse-me 
que não, que jogou com a aleatoriedade. No entanto, a 
combinação parece transportar a memória do abdicante, 
e com a termimação -ous, transforma-se num adjectivo 
em inglês, à semelhança de gorgeous, dangerous, 
adventurous, fabulous ou vicious.

 Encontrei esta combinação de números e letras 
numa tela vermelha com inscrições a pastel de óleo, 
realizada há poucos dias e com o intuito de fazer um 
poster que divulgue a exposição que motiva este texto. 

 Durante muitos anos, a única peça de Sobral 
Centeno que conhecia era uma serigrafia, produzida em 
1988, representando uma regata com as velas numeradas 
de embarcações. O tema marítimo e os números seriam 
de gosto imediato para uma criança. O entendimento 
de que pintar os números nas velas de barcos, e esperar 
pelo vento e pelo tiro da partida da regata, também era 
uma forma de ordenação, libertava-me de preocupações 
e abria o campo de possibilidades.

  Agora, como velejador caído ao mar, resta-
me a ousadia de nadar em direção ao local da partida. 
Centranda no período de formação e nos primeiros 
anos de trabalho, a mostra é organizada como uma barra 
cronológica que abre com uma pequena pintura de 1961 e 
fecha com um tela de 1989. São propostos dois ambientes 
diferentes sublinhando a mudança dos tempos.

A Gramática 
do Desesenho

 Alguns desenhos vão à parede para que possam 
ser vistos por todos: 
 Nota como uma linha pode estruturar um corpo, 
percorrendo as suas entranhas, sugerindo pulsões e 
definindo até o seu centro de gravidade.
 Olha os auto-retratos e descobre o que há 
neles de gesto automatizado, observação atenta e auto-
consciência — sem que nada te saía pela boca, sem 
que os olhos nada denunciem — sabendo que ainda 
procuras uma voz.
 Cortada a palavra, aproxima-se o fim do início. 
Uma silhueta gráfica, um movimento só —a cabeça de 
São João Baptista é apresentada numa bandeja, mas 
outras hão-de rolar no plano da pintura.

 Planos de cor recortados, um braço estendido. 
A mão de quem desenha e um vale apoiado no sol — 
vermelho, como só a sul existirá. O intervalo entre 
“Homenagem ao Algarve”, enviado para um concurso 
em 1967, e as composições geométricas realizadas com 
colagens de papel de lustro e papel espelhado é curto. 
O tempo passado na Escola Soares dos Reis é rico em 
experiências e exercícios “à moda de”. Abundam os 
encontros com Abílio, Sá Coutinho e Manuel Porfírio e 
acontecem as primeiras exposições na Galeria Alvarez.

O Jornal da Caserna

 Com o exame de admissão nas Belas Artes do 
Porto, chega também o serviço militar obrigatório. No 
quartel de Tavira, Sobral Centeno torna-se o responsável 
pelo Jornal da Caserna. No Algarve faz bom tempo mas 
a guerra colonial está em curso e o mato é voraz.

 “Não há como um cidadão pacato, bem comido, 
tendo tomado alguns vinhos generosos, para apreciar as 
narrações de guerra. Ele só vê a parte pitoresca, a parte 
por assim dizer espiritual das batalhas, dos encontros; 
os tiros são os de salva e se matam é coisa de somenos. 
A Morte mesmo, nas narrações feitas assim, perde a sua 
importância trágica: três mil mortos, só!!!” escrevia Lima 
Barreto em 1911 —Triste fim de Policarpo Quaresma.

 “Não conto mais histórias” — a exposição 
individual realizada na Galeria Alvarez II em 1973, 
foi desenvolvida a partir dos poucos desenhos que 
sobreviveram do tempo passado na Guiné-Bissau. 
Feitos a marcador num bloco de papel fino, alguns foram 
colados em novo suporte e expostos, outros tiveram uma 
versão a tinta e pincel em papel mais nobre. Uma linha 
que mal para no papel — salto sobre o riacho. Rasuras 
e letras soltas que sugerem palavras cortadas pela 
surpresa. Planeamento de movimentações, coreografia 
feliz ou abstração — uma narrativa codificada entre 
folhas e vinhetas. A linha perde velocidade e a mancha 

alastra. A guita atada à bala e a folha ferida — a cigarreira 
e o menino de sua mãe.

 Não conheço as histórias da emboscadas, nem 
das noites bem ou mal dormidas no regresso ao Porto. 
Questiono-me sobre como terão sido esses primeiros 
tempos e com que olhos se reencontra a família, amigos 
e a vida de café no pequeno burgo.

Uma esferográfica
e uma caixa de fósforos

 Talvez o choque maior tenha sido descobrir 
que, junto com a meninice, as caixas com as coleções 
de etiquetas de fazendas e selos de hotel recolhidos 
porta a porta tenham desaparecido. Deitadas fora, sem 
remorsos.
 Mas a meninice, e até a lousa, há-de voltar 
em desejos — corrijo, desenhos — associando-se à 
descoberta de uma linguagem que é a de quem risca 
e escreve, criando sulcos no papel — tatuagem — de 
quem faz da folha corpo penetrável — em movimentos 
tortuosos e incertos — de quem reaprende a falar e a 
usar a faca.

 É hora de questionar a regra, o título e o nome. 
Com uma esferográfica e uma caixa de fósforos desafia-
se um professor. Faz-se graça, sugere-se um falso 
desinteresse e afirma-se a liberdade e autonomia de 
quem caminha leve, com pouco nos bolsos.
 Desenhar uma caixa de fósforos é no entanto um 
exercício elementar que ao fim de poucas linhas revela 
a capacidade de dar forma, proporção e perspectiva. A 
lição servirá para sempre e quando 20 anos mais tarde, 
não se souber o que fazer, lembrar-nos-emos de abrir 
essa caixa de fósforos com a mesma curiosidade, ou 
sede, com que Pandora levantou a tampa a um jarro — 
magic boxes.

 Para pensar fora do quadrado é preciso saber 
desenhar um quadrado. Não um quadrado desenhado 
à mão livre — que isso não é um quadrado — mas sim 
com régua, esquadro e compasso. Mas não é por se 
riscar a etiqueta que escapa ao registo e à catalogação. 
A mensagem não se destrói com a correspondência 
rasgada, nem é com golpes na tela de projecção que se 
ataca o filme.

 Fecha-se a década de 1970 cobrindo uma pintura 
de 1967. Vai-se um trabalho de escola e a figura estilizada 
de um Arlequim, já sem a memória da sua condição de 
artista nómada, que aparentemente distanciado das leis 
só podia instalar o palco na praça e na feira depois de 
pagar o imposto. Foram os saltimbancos que levaram 
o modernismo e Picasso para as salas de aula — antes 
a delicadeza e mistério destes do que a violência em 
potência de um Minotauro rebentando portas e umbrais.

Portugal na C.E.E.

 “Se estás voltado para o Atlântico 
 não esperes o silêncio.”  
 Em 1983 e 1984, a ocupação da folha de papel 
é tal que esta desaparece enquanto suporte, deixando 
de fazer sentido falar em desenho. A sobreposição 
de gestos e riscos repetidos, com raras variações, e a 
opção, quer pela vibração cromática, quer por cinzentos 
absorventes, transforma a gestualidade explosiva num 
continuo ruído branco. São falsos monocromáticos 
como a selva ou os desertos de sulfor, onde nada parece 
crescer. São granito e radão, o Titã a todo o vapor e a 
erosão — coisas que cá há.

 É com um assobio, que se esconde na mão 
fechada e através da qual se sopra, que na selva se 
chamam os espíritos. À sua chegada, é bom que se 
tenham as questões prontas — não há interruptor que 
acenda a luz e, num instante, quebre a corrente com o 
passado, a memória ou o além. O que ali se vê e ouve 
é sempre uma incerteza. Na selva nada é virgem e não 
haverá presença suficiente face à sua totalidade.

 “Mas não queres almoçar com a gente?”
 “Não. Vamos ao que interessa.”
 Nos anos que se seguiram à revolução, e 
entrando pela década de 1980 dentro, houve um período 
com aumentos salariais anuais na ordem dos 20%. 
Ainda que a produção nacional estivesse a aumentar, 
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Untitled. Tempera on paper, 45,4 x 32,3 cm, 1978



constituía-se uma dívida pública, para que fosse 
garantido o poder de compra, minimizando a inflação 
e tentando uma aproximação às economias dos futuros 
parceiros na C.E.E..

 O aumento salarial nem sempre quer dizer um 
aumento do poder de compra, mas o aumento de oferta 
gera um frenesim consumista. As longas filas na caixa 
do Continente de Matosinhos são memoráveis — a 
mercearia da Dona Tininha e a loja do senhor Portela 
têm os dias contados. É um tempo de prosperidade e 
confiança no porvir.

 A 26 de Abril de 1986 soam os alarmes na 
Europa. Na Escandinávia é detectado um aumento da 
radioactividade atmosférica que abala o secretismo 
soviético. Ao fim de cinco dias a nuvem radioactiva com 
origem em Chernobyl está já próxima dos Pirinéus que, 
mais uma vez confirmam a sua capacidade de separar 
mundos, contendo culturas e correntes atmosféricas. 
Nas semanas seguintes chega à Península Ibérica muita 
gente vinda do centro da Europa. Não eram nómadas 
nem vinham atrás da grande onda. A ameaça ganhava 
nova forma — o tempo chegara.

Uma ervilha 
debaixo do colchão

 As imagens dos artistas e as suas vidas não são a 
mesma coisa que a sua obra. No entanto carregam dados 
que alimentam leituras, contextualizam e participam 
na definição de valor, mitificando ou manchando o 
indivíduo consoante os tempos. Lembro-me de uma 
fotografia de James Ensor num dia de Verão dos anos 
1930, sentado com um grupo de amigos na proximidade 
de uma mesa com cafés e bebidas numa bandeja. Os 
chapéus de uns e as sombras que estes definem na cara 
confirmam o sol de Agosto e o cabelo despenteado de 
outro, denuncia um vento que parece igual ao de Leça 
da Palmeira.
 Queria a minha memória que essa fotografia 
de Maurice Antony tivesse sido disparada no Verão de 
1939. Mas não foi. Nós também não estamos em Leça. E 
que também não seja uma falha a, uma vez mais, separar 
as tardes de Verão da dureza do Inverno.

 Não consigo esquecer que visitei pela primeira 
vez o estúdio de Sobral Centeno no dia 24 de Fevereiro 
deste ano, dia em que a Russia formaliza o ataque à 
Ucrânia.
 Quando em Abril regressei ao atelier de Sobral, 
encontrei novas pinturas em processo. Entre manchas 
de cor, riscos e escorridos surge uma palavra — Butcha. 
O apontamento rápido é uma referência suficiente para 
quem leu as notícias, mas tem já demasiado peso para 
quem sabe o que é a guerra. Não há nada a dizer. Há 
apenas o direito a esquecer reservado a uns, e a obrigação 
de não esquecer atribuída a outros.

ANDRÉ SOUSA

Cedofeita-Westend, Maio 2022

 “abdcious” struck out three times or as if written 
on a music sheet. Above and below a line of numbers. 
First from 1 to 10, then the same numerals with the 
randomness with which phone numbers or identification 
numbers are seemingly assigned in public services.
 
 When I asked Sobral if there was some code 
there, even if simple and similar to what marketing does 
by deleting vowels from brands, he said no. He played 
with randomness. However, the combination seems to 
carry the memory of the abdicant, and the suffix -ous 
is suggestive of an English adjective, like gorgeous, 
dangerous, adventurous, fabulous, or vicious.
 
 I found this combination of numbers and letters 
on a red canvas with oil pastel inscriptions, made a few 
days ago to create a poster to publicize the exhibition 
behind this text.
 
 For many years, the only piece by Sobral Centeno 
I had ever seen was a silkscreen print, produced in 1988, 
representing a regatta with the numbered sails of several 
boats. I was a child then, but I enjoyed the numbers and 
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the maritime theme. Thinking that painting numbers on 
sails and waiting for wind and a starting shot could also 
be a form of organization freed me from worries and 
opened the field of possibilities.
 
 As a sailor who fell overboard, I muster the 
courage to swim toward the place where the journey 
started. Focusing on the artist’s formative period and 
early career, the show is organized as a timeline that 
begins with a small painting from 1961 and closes with 
a canvas from 1989. Two different environments are 
proposed, highlighting the changing times.

The grammar of drawing
 
 Some drawings are displayed on the wall so that 
everyone can see them:
Note how a line can structure a body, running through 
its innards, suggesting impulses, and defining its center 
of gravity.
Look at the self-portraits and discover automated 
gestures, attentive observation, and self-awareness—
nothing comes out of your mouth, your eyes give nothing 
away—you know you are still looking for a voice.
Once words are broken, the end of the beginning looms. 
A graphic silhouette, a single gesture—the head of Saint 
John the Baptist on a tray, but others will roll on the 
plane of the painting.
 
Cut-out color planes, an outstretched arm. The hand 
of the drawer and a valley nested on the sun—a red 
sun, a taste of southern lands. There’s not much time 
between Homage to Algarve, a painting sent to a contest 
in 1967, and the geometric compositions made with 
collages of glossy paper and mirrored paper. The time 
spent at Escola Soares dos Reis is rich in experiences 
and exercises “in the style of.” There were many 
meetings with Abílio, Sá Coutinho, and Manuel Porfírio, 
and the first exhibitions at Galeria Alvarez.

The Barracks Journal
 
 After Porto’s School of Fine Arts entrance 
examination came conscription and mandatory military 
service. In Tavira, Sobral Centeno becomes the editor of 
the Barracks Journal. The weather is fine in Algarve, but 
the bloodthirsty Colonial War rages in the African jungle.
 
 “No one appreciates more war stories than a 
peaceful citizen after a nice meal and some glasses of 
fortified wine. Reading about the last battles, he can only 
see the picturesque, the spiritual: shots are mere salvos, 
and anyone killed is unimportant. Death itself loses its 
tragic significance in these stories: Three thousand 
dead? What a bargain!” Lima Barreto, Triste Fim de 
Policarpo Quaresma (1911)
 
 Não conto Mais histórias [I won’t tell any more 
stories], his solo exhibition at Galeria Alvarez II in 1973, 

was developed from the few drawings that survived 
from the time he spent in Guinea-Bissau. Made with 
marker on a block of thin paper, some were glued on a 
new medium, and others were remade in ink on nobler 
paper. A line that barely stops—a jump over the stream. 
Erasures and loose letters suggest words broken by 
surprise. Movement planning, happy choreography, or 
abstraction—a narrative encoded between sheets and 
vignettes. The line loses speed and the spatter spreads. 
The twine tied to the bullet and the wounded leaf—the 
cigarette case and mother’s little boy.
 
 I don’t know the stories. The ambushes in the 
jungle, the good or bad nights on the way back to Porto. 
I wonder about those early days, getting back to family, 
friends, and everyday life in the small city.

A ballpoint pen
and a matchbox

 
 Perhaps the biggest shock was to discover that, 
along with his boyhood, the boxes with the collections 
of fabric brand labels and hotel stamps collected door to 
door had disappeared. Tossed away without remorse.
But childhood, and even the blackboard, will return in 
desires—no, in drawings—associated with the discovery 
of the language of those who scratch and write, creating 
grooves on the paper—tattoos—the sheet made into a 
porous body—in tortuous and uncertain movements— 
of someone who relearns to speak and to use a knife.
 
 It’s time to question rules, titles, and names. 
A teacher is challenged with a ballpoint pen and a 
box of matches. One makes fun of life and pretends 
carelessness while claiming the freedom and autonomy 
of those who walk light, carrying little in their pockets.
Drawing a matchbox is a basic exercise. A few lines are 
enough to reveal the ability to give shape, proportion, 
and perspective. This was a lesson the artist would 
keep for the rest of his life, and, twenty years later, not 
knowing where to go next, he’ll remember to open that 
matchbox with the same curiosity, or thirst, with which 
Pandora lifted her pitcher’s lid—magic boxes.
 
 To think outside the square, you need to know 
how to draw a square. Not a freehand square—that’s not 
a square—but with a ruler, square, and compass. One 
does not escape register and cataloging by scratching 
labels. Messages are not destroyed when we tear our 
letters. One does not erase a film by attacking the screen.
 
 The 1970s come to an end with the obscuring of 
a painting from 1967. A stylized Harlequin made in school 
is painted over. There goes the memory of his condition 
as a nomad artist, an outlaw who could only perform, 
after paying the tax, on the stages he would install on 
town squares. The saltimbancos brought modernism 
and Picasso into the classroom. Their delicacy and 
mystery are preferable to the potential violence of a 
Minotaur bursting through doors and thresholds.
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Untitled, ink on paper, 29.7x21cm, 1978



 Portugal in the EEC

 “If you are facing the Atlantic,
 don’t expect silence.”
 In 1983 and 1984, the sheet of paper was so 
excessively used that it disappeared as a support, 
and it no longer made sense to speak of drawing. The 
overlapping of repeated gestures and lines, with rare 
variations, and the choice, either for chromatic vibration 
or absorbing greys, transforms the explosive gestures into 
a continuous white noise. They are false monochromes, 
like the jungle or sulfur deserts where nothing seems to 
grow. It’s granite and radon, the Titan1 in full throttle, and 
erosion—the things we have here.
 
 In the jungle, we summon the spirits by blowing a 
whistle hidden in our closed hands. Upon their arrival, it is 
good to have our questions ready. No switch turns on the 
light and instantly breaks the chain with past, memory, or 
beyond. What you see and hear is always uncertain. In 
the jungle, nothing is virgin. There will never be enough 
presence to face its totality.
 
 “But don’t you want to have lunch with us?”
 “No. Let’s cut to the chase.”
 In the years that followed the revolution, and into 
the 1980s, there was a period with annual salary increases 
of 20%. Even though national production was increasing, 
public debt was created so that purchasing power could 
be guaranteed, minimizing inflation and trying to get 
closer to the economies of our future partners in the EEC.
 
 A salary increase does not always mean an 
increase in purchasing power, but the rise in supply 
generates a consumerist frenzy. The long lines at the 
checkout counter in Continente2 de Matosinhos are 
memorable—Dona Tininha’s grocery store and Senhor 
Portela’s neighborhood store won’t last long. It is a time 
of prosperity and confidence in the future.
 
 On April 26, 1986, alarms sounded in Europe. 
In Scandinavia, an increase in atmospheric radioactivity 
is detected. Soviet secrecy shatters. After five days, the 
radioactive cloud originating from Chornobyl is already 
close to the Pyrenees. The mountain range, once again, 
confirms its power to separate worlds, containing cultures 
and atmospheric currents. Many people arrived in the 
Iberian Peninsula from central Europe in the following 
weeks. They were not nomads, nor did they come for the 
biggest wave. The threat took on a new form—the time 
had come.
 

A pea under the mattress
 
 Artists’ images and their lives are not the same as 
their work. However, they carry data that feed readings, 
contextualize and participate in the definition of value, 
mythologizing or tainting the individual according to the 
times. I remember a photograph of James Ensor on a 
summer day in the 1930s, sitting with a group of friends 
near a table with coffee and drinks on a tray. The hats 

1     Oil on canvas
        23 x 24,8 cm
        1961

2     Tempera on paper
        30 x 45 cm
        1965

3    Color pencil on paper
       43 x 30,6cm
       1968

4      Graphite on paper
        43 x 30,6cm
        1968

5     Gouache on paper
        20 x 29 cm 
        1967

6     Gouache on paper
        29,7 x 21,2 cm
        1967

7      Gouache on paper
        29,7 x 21,2 cm
        1967

8     Gouache on paper
        29,7 x 21,2 cm
        1967

9      Gouache on paper
        29,7 x 21,2 cm
        1967

10    Gouache on paper
        29,7 x 21,2 cm
        1967

11   “Homenagem ao Algarve”
        Mixed media on hardboard 
        70,2 x 89,1 cm
        1968

12   Oil pastel on canvas
        100 x 80 cm
        2022

13   Ink on paper
        57,8 x 40,5 cm
        1969 

14   Ink on paper
        61 x 43,4 cm
        1969

15   Ink on/ paper
        61 x 43,4 cm 
        1969

16    Framed collage
        68,4 x 46,4 x 4,6 cm
         1969

17    Ink on paper
        50,6 x 40,3 cm
        1969

18   Wax crayons on paper
        30,8 x 23,1 cm
        1970

19   Pen on paper mounted
        on wood
        50,9 x 51 cm
        1970

of some and the shadows they cast on their faces are 
telltales of the August sun, and the disheveled hair of 
another suggests a wind much like the one we can feel in 
Leça da Palmeira.
 My memory wanted this photograph by Maurice 
Antony to have been shot in the summer of 1939. But 
it wasn’t. We’re not in Leça either. And let it not be a 
fault, once again, to part summer afternoons from the 
harshness of winter.
 
 I can’t forget that I visited Sobral Centeno’s 
studio for the first time on February 24, when Russia 
invaded Ukraine.
 When I returned to Sobral’s studio in April, I 
found new paintings in process. Among splatters of color, 
lines, and drippings, there was the word: Butcha. That’s 
enough of a reference for those who read the news, 
but it carries too much weight for those who know war. 
There’s nothing to say. There is only the right to forget, for 
those who can, and the duty to remember, for those who 
embrace it. 

ANDRÉ SOUSA

Cedofeita-Westend, May 2022

1 The “Titans” were large steam-powered cranes that were used in the con-
struction of the Leixões harbor in the 19th century.

2  The first hypermarket in Portugal opened in Matosinhos on the eve of the 
signing of Portugal’s accession treaty to the EEC.
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All works by Sobral Centeno.
All works are untitled except when mentioned.

20   Pen on paper mounted
        on wood
        50,9 x 51 cm
        1970

21   Ink on paper
        27,9 x 22,4 cm
        1970

22   Tempera on paper
        45,4 x 32,3 cm
        1972

23   Tempera on paper
        45,4 x 32,3 cm
        1972

24   Tempera on paper
        45,4 x 32,3 cm
        1972

25   Tempera on paper
        45,4 x 32,3 cm
        1972

26   Tempera and ink on paper
        76,8 x 60,5 cm
        1973

27   Tempera and ink on paper
        76,8 x 60,5 cm
        1973

28    Charcoal, penci and oil on
        paper mounted on wood
        62,2 x 48 cm
        1977

29    Ink and pastels on wood
        63 x 48,5 cm
        1978

30    Pastel on paper
        41,6 x 32 cm
        data

31    Oil and pastel on canvas 
        64,3 x 84,4 cm 
        1976

31    Oil and pastel on hadboard
        61 x 43,5 cm
        1977

31    Ink s/ papel 
        62,5 x 48,9 cm
        1977

31    Engraiving
        40 x 29,9 cm
        1978

35   Engraiving print
        50,2 x 32,8 cm
       1978

36    Ink and pastel on paper
        44,7 x 33,4 cm
        1978

37   Pastel and graphite on paper
        44 x 34 cm
        1978

38    Pastel and graphite on paper          
        40 x 28 cm
        1978

39    Pastel and graphite on paper 
        33 x 25,3 cm
        1978

40   Pastel and graphite on paper
        41,2 x 32,3 cm
        1978

41   Pastel and ink on paper
        41,2 x 32,2 cm
        1978

42    Pastel and graphite on paper          
        40,7 x 29,6 cm
        1979

43   Graphite and ink on paper         
        32,8 x 22,9 cm
        1979

44   Graphite and ink on paper         
        32,9 x 25,4 cm
        1979

45   Graphite and ink on paper         
        32,9 x 25,4 cm
        1979

46   Acrylic, graphite and ink 
        on paper
        32,9 x 23 cm
        1979
47   Graphite and ink on paper
        33 x 22,9 cm
        1979

48   Acrylic, graphite and ink 
        on paper
        32 x 23 cm
        1980

49    Oil on hardboard
        98,8 x 54,9 cm
        1978

50    Graphite and ink on  paper
        61,8 x 43,9 cm
        1979

51    Graphite on paper
        61,8 x 43,9 cm
        1979

52    Graphite on paper
        61,8 x 43,9 cm
        1979

53    Graphite and ink on paper
        61,8 x 43,9 cm
        1979

54    Pastel on paper
        45 x 34 cm
        1980 

55    Pastel and graphite on paper
        45 x 34 cm
        1980s

56    Acrylic and pastel on paper 
        mounted on canvas
        150,2 x 119,4 cm 
        1984

57    Graphite and ink on paper         
        mounted on canvas
        150,2 x 119,4 cm 
        1984

58    Oil and pastel on paper 
        100 x 80,6 cm 
        1983

59    Pastel on paper
        98,3 x 69,9 cm 
        1983

60    Pastel on paper
        97 x 68,1 cm
        1983

61    Pastel on paper
        92 x 69,1 cm
        1983

62    Pastel on paper
        90 x 68 cm
        1983

63    Pastel on paper
        97,8 x 70 cm
        1983

64   Pastel on paper
        97,8 x 70 cm
        1983

65    Pastel on paper
        97,7 x 69,3 cm
        1983

66    Oil on paper mounted on    
        canvas
        100,2 x 93,2 cm
        1986

67    Oil on canvas
        46 x 65 cm
        1985

68    Mixed media on canvas
        46 x 65 cm
        1985

69    Acrylic on canvas
        97 x 129,8 cm 
        1988

70    Acrylic on canvas
        97 x 130 cm
        1989

Untitled. Pastel on paper, 97,8 x 70 cm, 1983

Untitled. Acrylic on canvas, 97 x 130 cm,1989
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