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Frans Hals – Pieter Codde – De Magere Compagnie – 1633-37 – Rijksmuseum. 
Amsterdam

Duas obras de dois pintores geniais holandeses sobre um tema similar, pintadas quase no mesmo ano E, no
entanto, a segunda pintura (slide seguinte) é esteticamente mais interessante. Por que razão?



Rembrandt. A Ronda Nocturna. 1642. Óleo sobre tela. 379.5x453.5 cm. Rijksmuseum Amsterdam



46 Gordon Square

Vanessa Bell

Clive Bell é membro do Grupo Bloomsbury, o 
principal movimento modernista em Inglaterra

Roger Fry

Virginia Woolf

G.E. Moore



“As coisas mais valiosas que conhecemos ou podemos imaginar são,
sem dúvida, certos estados de consciência que se podem descrever
genericamente como os prazeres das relações humanas e o gozo dos
objectos belos. Provavelmente ninguém que alguma vez se tenha
confrontado com esta questão terá tido alguma dúvida de que o
afecto pessoal e a apreciação do que é belo na Arte e na Natureza
seja bom em si mesmo; nem parece provável que, se considerarmos
apenas as coisas que vale a pena termos unicamente por si mesmas,
alguém pense que qualquer outra coisa diferente daquelas duas tenha
tanto valor quanto elas.”
G.E. Moore. Principia Ethica §113

O mestre do Grupo de 
Bloomsbury



Vanessa Bell: “Clive Bell, and Family” (1924)

Exemplos de 
pinturas do 

Grupo



Roger Fry. “Blythburg Estuary”. 1912



Roger Fry 
(1866–1934)



Vanessa Bell 
(1879–1961)



Duncan 
Grant 

(1865–1978)



Dora 
Carrington 

(1893–1932)



Cézanne 
(1839 – 1906)

Os grandes 
mestres artísticos 

do Grupo



Van Gogh 
(1853 –
1890)



“Pois ou todas as obras de arte visual têm uma qualidade comum, ou,
quando falamos de «obras de arte», estamos a divagar. Toda a gente fala
da «arte», operando uma classificação mental pela qual distingue a classe
das «obras de arte» de todas as outras classes. Qual é a justificação para
essa classificação? Qual é a qualidade comum e peculiar a todos os
membros desta classe? Seja ela qual for, não há dúvida que se encontra
frequentemente em companhia de outras qualidades; mas estas são
adventícias — aquela é essencial. Tem de haver uma qualidade sem a
qual não pode haver obra de arte. Possuindo-a, ainda que em grau
mínimo, nenhuma obra é completamente desprovida de valor. Que
qualidade é esta? Qual a qualidade que é partilhada por todos os objectos
que provocam as nossas emoções estéticas?” (Bell. Art. Orey: 30)



“Qual é a qualidade que é comum a Santa Sofia e às janelas de
Chartres, à escultura mexicana, a uma taça persa, aos tapetes chineses,
aos frescos de Giotto, em Pádua, e às obras-primas de Poussin, Piero
della Francesca e Cézanne? “





“Qual é a qualidade que é comum a Santa Sofia e às janelas de Chartres, à
escultura mexicana, a uma taça persa, aos tapetes chineses, aos frescos de
Giotto, em Pádua, e às obras-primas de Poussin, Piero della Francesca e
Cézanne? Parece-me que há uma única resposta possível: a forma
significante. Em cada um destes objectos, uma particular combinação de
linhas e cores, certas formas e relações entre formas, despertam as nossas
emoções estéticas.“ (30)



"A teoria é essencialmente a seguinte: alguns objectos, criados por mãos
humanas, foram, por algum motivo, dotados com o poder de produzir uma
emoção estética nos espectadores sensíveis. Estes objectos estão por todo
o lado; e quando estamos interessados neles enquanto obras de arte é
irrelevante quando foram feitos, quem os fez ou porquê. O poder para
produzir uma emoção estética é inerente à forma significante. A forma
significante é uma combinação de linhas, formas e cores em certas relações.
Nem toda a forma é significante; mas se um objecto tem uma forma
significante, tem-na por causa das relações entre essas linhas, formas e
cores. A forma significante, defendeu Bell, é «a única qualidade comum a
todas as obras de arte visual». A representação — o que uma pintura pinta
— é irrelevante para a nossa apreciação das obras de arte como arte. Não
se trata de Bell achar que existe algo de intrinsecamente errado com a
representação; mas antes que o valor artístico da arte visual se encontra
noutro lado”

Nigel Warburton. O que é a arte? Lisboa: Bizâncio. 2007: 22; the Art Question. London/New York: Routledge. 2003: 10



”Que ninguém imagine que a figuração é má em si; uma forma realista
pode ser tão significante, no seu lugar, enquanto parte da composição,
quanto uma forma abstracta. Todavia, se a forma figurativa tiver algum
valor, é como forma, e não como figuração. Os elementos figurativos de
uma obra de arte podem ser ou não prejudiciais, mas são sempre
irrelevantes. […] A arte transporta-nos do mundo da actividade do
homem para um mundo de exaltação estética. Por momentos,
esquecemos os interesses humanos; as nossas expectativas e
memórias ficam suspensas; somos elevados acima do fluxo da vida.”
(40-41)



“No seu pior, as pinturas descritivas apenas transmitem informação
e, se têm um efeito emotivo nos espectadores é porque sugerem
emoções em vez de funcionarem como objectos de emoções. Este
argumento surge na sua discussão de Paddington Station (1860-
1862) de William Powell Frith, que Bell declara não se tratar de
uma obra de arte, mas apenas de «um documento interessante e
divertido». Nesta pintura, que mostra uma plataforma cheia de
gente na estação de Paddington,

[...] linhas e cores são usadas para contar histórias, sugerir ideias e
indicar os maneirismos e costumes de uma época: não são usadas
para provocar uma emoção estética. (18)

Warburton 2007: 23-24; 2003: 11-12



william powell frith “paddington station” (1860-62)



“Paddington Station é um aglomerado de pequenos quadros com o objectivo de
intrigar. Por exemplo, o artista pintou-se a si próprio e à sua mulher e filhos num
grupo familiar a dizer adeus a um rapaz que presumivelmente parte para o colégio
interno; noutra parte da plataforma dois detectives londrinos de renome, Michael
Haydon e James Brett, estão a prender um homem prestes a entrar no comboio; e o
negociante de arte, Louis Victor Flatow, que encomendou a pintura, encontra-se
representado a falar com o maquinista. A tela está repleta de tais interacções. Frith
pintou provavelmente a cena a partir de uma série de fotografias, o que contribui
para a composição algo desarticulada. Segundo Bell, o que o observador obtém de
tal pintura é, na melhor das hipóteses, uma distracção agradável trazida por um
avivar de memórias de emoções previamente sentidas. E assegura-nos que tal não é
o objectivo da arte.”

Warburton 2007: 23-24; 2003: 11-12



Alma Tadema
Alma-Tadema

O “kitsch” segundo Bell (37)



Luke Fildes. O 
MédicoOutro exemplo de Kitsch (37) “a forma não é usada como 

objecto de emoção, mas como meio de sugerir emoções” 



Cecilia GiménezAqui o problema é técnico...  



Las Meninas. 
Velázquez

1656.318x276cm.
Prado

Primeira 
dificuldade da 
teoria de Bell:

Arte que não é só 
formalmente bela, 

mas que nos 
obriga a pensar

Bell responderia 
que não haveria 
qualquer mal no 
facto das obras 

nos fazerem 
pensar. Mas não é 
por nos fazerem 
pensar que são 
obras de arte.



Frans Hals. Retrato em Grupo das Regentes da Casa dos Homens Pobres, Haarlem. 1664. 171x250cm. Frans Halsmuseum, Haarlem

O mesmo problema...



“Neste confronto, os regentes e as regentes olham
fixamente para Hals, um velho pintor pobre que
perdeu a reputação social e vive da caridade pública;
ele examina-os através dos olhos de um indigente
que, no entanto, deve tentar ser objectivo, ou seja,
deve tentar superar o modo como se vê um
indigente. Este é o drama dessas pinturas.”
John Berger. Ways of Seeing. London et al: Penguin/BBC. 1972, 15.



“Bell usa «emoção estética» como um termo técnico: para ele
não significa apenas qualquer emoção que possamos [sentir]. A
emoção estética é própria da nossa apreciação da arte, e nos
raros casos em que é despertada por objectos naturais isto é de
certo modo derivado do seu significado primário. A beleza que
reconhecemos e sentimos quando olhamos para as asas de uma
borboleta ou para uma flor não é, para Bell, do mesmo tipo que a
forma significante de uma pintura. A combinação de linhas e
cores produzidas pelas mãos humanas pode despertar a emoção
estética, uma emoção que no seu auge pode ser extática (...). As
emoções que a beleza natural desperta são de tipo diferente.”

Warburton 2007:25; 2003: 12



goya. saturno devorando a un hijo. c1819

Pinturas negras/Quinta del Sordo

A beleza artística e o 
horrível





goya. “viejo y vieja tomando sopa”. c1819



goya. perro semihundido. c1819



Apocalypse Now (1979)



Sebastião Salgado



“Dir-se-á que os objectos que provocam esta emoção variam de indivíduo para indivíduo e
que, por isso, um sistema de estética não pode ter validade objectiva. A este reparo deve
responder-se que qualquer sistema de estética que pretenda assentar numa verdade
objectiva é tão manifestamente ridículo, que não merece ser discutido. Não dispomos de
outro meio para reconhecer uma obra de arte que não seja o sentimento que ela suscita em
nós. (…) Embora todas as teorias estéticas tenham de se basear em juízos estéticos e, em
última instância, todos os juízos estéticos tenham de ser uma questão de gosto pessoal,
seria precipitado afirmar que nenhuma teoria estética pode ter validade geral. Embora A, B,
C e D sejam as obras que me emocionam e A, D, E e F as obras que emocionam o leitor,
pode muito bem acontecer que x seja a única qualidade que ambos estamos convencidos
de que é comum a todas as obras da sua própria lista. Podemos estar todos de acordo em
matéria de estética e, não obstante, discordar quanto as obras de arte particulares, quanto
a presença ou ausência da qualidade x.” (30-31)

Será que é possível 
uma teoria estética?



Qualia: “Termo filosófico que define as qualidades subjectivas das experiências
mentais conscientes. Por exemplo, a vermelhidão do vermelho, ou o doloroso da dor.
Os qualia simbolizam o hiato explicativo que existe entre as qualidades subjectivas
da nossa percepção e o sistema físico a que chamamos cérebro. As propriedades
das experiências sensoriais são, por definição, epistemologicamente não-
cognoscíveis na ausência da sua própria experiência directa. Como resultado, são
também incomunicáveis.”Wikipedia

G.E.Moore

“Consideremos, por exemplo, amarelo. Podemos tentar defini-lo 
descrevendo o seu equivalente físico, enunciando o tipo de 
vibrações luminosas que devem estimular o olho normal para que 
este se aperceba da cor. Mas bastará um momento de reflexão 
para nos convencermos de que essas vibrações não são o que 
entendemos por amarelo.” (Principia Ethica § 10)

O intuicionismo de Moore 
e Bell



Kandinsky
1866-1940

Munique-Schabing com a Igreja de 
Santa Úrsula. 68,8x49cm. 1908. 
München. Die städtische Galerie 

im Lenbachhaus

Exemplos da arte 
contemporânea que 

parecem comprovar a 
teoria de Bell

Kandinsky
Munique-

Schabing com a 
Igreja de Santa 

Úrsula. 
68,8x49cm. 

1908. München. 
Die städtische

Galerie im
Lenbachhaus



Kandinsky Improvisação 28 (segunda versão) 1912. 111,4x162,1 cm. New York. Guggenheim



Mondrian. “A Árvore Cinzenta”. 1911. Gemeentemuseum. Haia



Mondrian. Quadro nº2/Composição VII. 1913. New York. Guggenheim



Mondrian

“Composição 
com um 

grande plano 
vermelho, 
amarelo, 

preto, cinzento 
e azul”. 1921. 
59x5x59,5 cm. 

Gemeente   
museum. Haia



Mondrian

Broadway Boogie-
Woogie. 1943. 
1,27x1,27m. 
New York. 

MoMA



Mark Rothko

Nº61 (Rust and 
Blue) 

292,74x233,68 
cm.1953. MOCA. 

Los Angeles



Houston Chapel Rothko



ikb Yves Klein
Portrait Relief PR3 (Portrait of Claude 

Pascal). 176x94x6/125x52x22cm



Jackson Pollock. Mural. 1943. 
University of Iowa. 8ft 1 ¼ in x 19ft 10 in



Como a arte “formal” está presente na vida



Qual o denominador 
mínimo comum a estas duas 

obras? 



hopewell

A forma significante na arte: artesanato



Hatice Beșün. 2016

A forma significante na arte: fotografia



nijinsky. sacre du printemps/stravinsky

A forma significante na arte: dança



ésquilo. oresteiaésquilo. oresteia

A forma significante na arte: teatro



patrice chéreau. ring/wagner

A forma significante na arte: ópera



bill viola. tristão

A forma significante na arte: arte-vídeo



tarkovsky. sacrifício

A forma significante na arte: cinema



anish kapoor. cloud gate

A forma significante na arte: instalação



Antony Gormley

A forma significante na arte: escultura – fotografia - paisagem



Marina Abramović. The Artist is Present. 2010. MoMA

A forma significante na arte: performance



frank gehry

A forma significante na arte: arquitectura



spiral galaxy. george crumb

Eduard Hanslick
Música: formas sonoras 

em movimento1854

A forma significante na arte: música



william shakespeare

When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time's 
waste:
Then can I drown an eye, unus'd to flow,
For precious friends hid in death's dateless 
night,
And weep afresh love's long since cancell'd woe,
And moan th' expense of many a vanish'd sight;
Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o'er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.

But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restor'd, and sorrows end.

Quando em meu mudo e doce pensamento
Chamo à lembrança as coisas que passaram
Choro o que em vão busquei e me sustento
Gastando o tempo em penas que ficaram.
E afogo os meus olhos (pouco afins ao pranto)
Por amigos que a morte em treva esconde
E choro a dor de amar cerrada há tanto
E a visão que se foi e não responde.
E então me enlutam lutos já passados,
Me falam desventura e desventura,
Lamentos tristemente lamentados.
Pago o que já paguei e com usura.

Mas basta em ti pensar, amigo, e assim
Têm cura as perdas e as tristezas fim.

trad.port. vasco graça moura

XXX
A forma significante na arte: poesia



“Uma das objecções mais sérias feitas à teoria de Bell é a de que é viciosamente circular. A
alegada circularidade ocorre na definição dos dois termos centrais: «forma significante» e
«emoção estética». Um é definido unicamente em função do outro. Não são introduzidos mais
elementos no círculo, e assim temos uma teoria pouquíssimo informativa baseada em dois termos
técnicos mutuamente definidos. Nada há de intrinsecamente errado com a circularidade nos
argumentos e definições. Pense-se num bom dicionário: qualquer palavra definida nesse dicionário
será definida em função de palavras que também são definidas nesse dicionário e, por isso, a um
certo nível todo o dicionário é circular. Assim, se fôssemos ver a definição de «gato» e
encontrássemos a definição «felino quadrúpede», poderíamos em seguida ir ver o significado de
«felino» e «quadrúpede». Após várias pesquisas deste género acabaríamos por descobrir que
todas as palavras que procuráramos tinham sido definidas em função de outras palavras que
também tínhamos procurado. Este tipo de circularidade é perfeitamente aceitável. O que não é
aceitável é o tipo de definição que define um termo unicamente em termos de outro e vice-versa.
Assim, por exemplo, se procurarmos «sim» e a definição dada for «o contrário de não»; e depois
formos ver «não» e a definição dada for «o contrário de sim», teremos boas razões para nos
sentirmos consternados. Só seríamos capazes de compreender tal definição se tivéssemos uma
forma independente de compreender um dos termos centrais. Aplicando isto à teoria da arte de
Bell, vemos que há uma explicação da forma significante: é um padrão de linhas, formas e cores.
Contudo, uma vez que isto apenas serve para encontrar a forma e não a forma significante, não
adianta muito na caracterização de uma teoria satisfatória da arte. A melhor maneira de definir a
forma significante é aquilo que causa a emoção estética. Ora, esta é simplesmente a emoção
sentida na presença da forma significante.” Nigel Warburton. The Art Question. London/New York: Routledge. O que é
a arte? Lisboa: Bizâncio. 2007, 36-37



“ «Porque nos emocionam tão estranhamente certas disposições e
combinações de formas?». Para a estética será suficiente que elas nos
emocionem. [...] Parece-me possível, embora de modo algum certo, que
a forma criada nos emociona tão profundamente porque expressa a
emoção do seu criador. Talvez as linhas e cores de uma obra nos
transmitam algo que o artista sentiu.”
Clive Bell. Art. London: Chatto & Windus. 1914 (19492), p.49Tr. Rita Canas Mendes. Lisboa: Texto & Grafia. 2009, 
45.

A hipótese metafísica de 
Clive Bell



“Por que razão sente o artista, então, a emoção que deve expressar? Por
vezes, a emoção chega-lhe certamente através da beleza material. A
contemplação de objectos naturais é frequentemente a causa directa da
emoção do artista. Devemos nós pensar, por isso, que o artista sente, ou
sente às vezes, pela beleza material aquilo que nós sentimos por uma obra
de arte? Será que, por vezes, para o artista a beleza material é de algum
modo significante – ou seja, capaz de provocar emoção estética? (...) Será
que ele sente algo por detrás dela [beleza material] do mesmo modo que
nós imaginamos que sentimos algo por detrás das formas de uma obra de
arte? Devemos pensar que a emoção expressa pelo artista é uma emoção
estética que sentiu por algo cujo significado habitualmente escapa às
nossas sensibilidades grosseiras?”
Clive Bell 1949: 50-51; 2009:45



“A emoção que o artista sentiu no seu momento de inspiração não foi
sentida pelos objectos vistos como meios e sim na qualidade de objectos
vistos como formas puras – ou seja, como fins em si mesmos. Não sentiu
emoção por uma cadeira como meio para o bem-estar físico, nem como
um objecto associado à vida íntima de uma família, nem como o lugar
onde alguém se sentou a dizer coisas inesquecíveis, nem sequer como
algo ligado à vida de centenas de homens e mulheres, mortos ou vivos,
por centenas de laços subtis. É claro que um artista sente emoções
como estas pelas coisas que vê, mas em momentos de visão estética vê
os objectos como formas puras e não como meios envoltos em
associações. É pela forma pura, e sempre através dela, que ele sente a
sua emoção inspirada. Ver objectos como formas puras é vê-los como
fins em si mesmos.”

Clive Bell 1949:52; 2009:46



“Quem nunca teve, pelo menos uma vez na vida, a súbita visão da paisagem
como forma pura? Por uma vez, essa pessoa, em lugar de ver a paisagem
como campos e casas, sentiu-a como linhas e cores. Nesse momento não
recebeu da beleza material uma emoção indiscernível daquela dada pela
arte? E se assim foi, não é certo que essa pessoa recebeu da beleza
material uma emoção que geralmente só a arte pode dar porque conseguiu
ver a paisagem como uma pura combinação formal de linhas e cores?
Podemos dizer que sentiu a sua significação [significance] como um fim em
si, tendo-a visto na sua forma pura, libertando-a de todo o interesse
acessório e adventício, de tudo o que adquiriu através do comércio com
seres humanos, de todo o seu significado como um meio? O que é a
significação de algo como um fim em si? O que é que sobra quando
despimos uma coisa de todas as suas associações, de toda a sua
significação como um meio? O quê senão aquilo a que os filósofos
costumavam chamar «a coisa em si» e aquilo a que agora chamam
«arealidade última»? Seria, porventura, excêntrico da minha parte sugerir
que a significação da coisa em si é a significação da Realidade?”
Clive Bell 1949:53-54; 2009:46-47











“Assim, seja na pintura, na escultura, na poesia ou na
música, a arte não tem outra função [d’autre objet] a
não ser o de afastar os símbolos úteis, em termos
práticos, assim como as generalidades convencionais
e sociais, numa palavra, tudo o que nos mascara a
realidade, para nos pôr face-a-face com a própria
realidade.”

Bergson. Le Rire in Oeuvres. Ed. Robinet. Paris: PUF. 1959, 462 [120].



Giovanni Bellini. Madonna del Prato. c.1505. 67,3x86,4 cm. Pintura a óleo. National Gallery/London

Retornando à arte



Giovanni Bellini. Madonna del Prato. c1505
67,3 x 86,4 cm
National Gallery. London



“A teoria de Bell é uma teoria estética. Centra-se exclusivamente nos aspectos
visuais das obras de arte: as intenções dos artistas, o contexto histórico, e assim
por diante, são irrelevantes. O que faz de algo uma obra de arte é a sua capacidade
para produzir um certo tipo de efeito no apreciador sensível em virtude da sua
aparência. Este tipo de teoria tinha mais plausibilidade quando Bell escreveu sobre
ela no início do século XX. Parece improvável conseguir captar na sua definição
tudo aquilo a que hoje queremos chamar «arte». Artistas como Marcel Duchamp,
Andy Warhol e Joseph Beuys produziram intencionalmente objectos que não
exibem propriedades estéticas como convencionalmente as entendemos, e que
contudo têm sido tratados como casos paradigmáticos de obras de arte moderna.
Para estes três artistas, os aspectos conceptuais das suas obras podem ser pelo
menos tão importantes como a sua aparência visual. Compreender estas obras
envolve uma compreensão da teoria da arte e das ideias particulares a que as obras
fazem alusão.”
Warburton 2007: 47; 2003: 34



Joseph Beuys. Filzanzug [1970]



“Outra acusação que se pode fazer à teoria da arte de Bell é a de
ser elitista. Bell, presumivelmente, não veria como uma objecção à
sua teoria, mas, antes, como uma descrição imparcial do seu
conteúdo. Aqueles que não sentem o tipo de emoção que Bell sente
perante grandes obras de arte são rejeitados como «homens surdos
num concerto». (...) Bell acredita que apenas um pequeno conjunto
de afortunados poderá ́ fazer os tipos relevantes de discriminação
acerca da arte visual. Portanto, neste sentido a teoria de Bell é
elitista.”
Nigel Warburton. The Art Question. London/New York: Routledge. O que é a arte? Lisboa: Bizâncio. 2007, 39



“Noutro sentido, contudo, não o é. Tradicionalmente, os
historiadores da arte têm exigido que quem quer aprender sobre
arte precisa primeiro de saber história da arte e teoria da arte. Tal
poderá envolver anos de estudo, na maior parte das vezes em línguas
estrangeiras: uma opção que está apenas ao alcance de uma minoria
de privilegiados. Para Bell nada disto é necessário. Não precisamos
de ter frequentado cursos em Courtauld ou em Warburg, nem de
aprender italiano para poder apreciar a arte renascentista. Tudo o
que precisamos é de um olho sensível.”
Nigel Warburton. The Art Question. London/New York: Routledge. O que é a arte? Lisboa: Bizâncio. 2007, 39-40



“Bell vai mais longe do que Kant, ao afirmar, não a analogia entre o belo e o bem, mas a
intrínseca moralidade da arte: “A arte está além da moral, ou melhor, toda a arte é moral
porque […] as obras de arte são meios imediatos para o bem. Uma vez julgada uma coisa
como obra de arte, julgámo-la da maior importância ética e colocámo-la fora do alcance dos
moralistas”. Encontramo-nos, assim, perante a tese de que a produção de obras de arte
constitui o meio privilegiado para alcançar o bem e, coincidindo este, por sua vez, com a
própria emoção estética, pela sua depuração de todo o elemento estranho à própria
contemplação, faz do estado de espírito estético um bom estado de espírito, senão o melhor.
[...] É a circularidade fechada entre ética e estética que permite a Bell repudiar todo o juízo
extrínseco sobre a obra de arte, nomeadamente, o moralista, criticando Tolstói por “pôr o
carro à frente dos bois”, ao fazer das obras de arte meios para a promoção de boas acções
em vez de bons estados de espírito. Assiste-se, deste modo, a uma clara distinção entre a ética
dos bons estados de espírito e a moral das boas acções, sendo a primeira aquela que, na sua
conexão necessária com a emoção estética, dá acesso à realidade de cariz metafísico, aquela
que, tal como a forma significante intrínseca à obra de arte, é “fim em si mesma” ou “coisa em
si, a realidade última”.
Cristina Beckert. “Ética e Estética: da analogia à identidade” in Poética da Razão. Homenagem a Leonel Ribeiro dos Santos. Lisboa:
CFUL.2013, p.101
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