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QUINTANA

TERCEIRO MOVIMENTO

Mestre Tom Jobim, com seu estupendo arsenal de conhecimentos 

musicais, deu à MPB uma das suas mais belas canções,valendo-se 

de uma nota só, apenas uma, como dominante rítmica, à qual con 

trapos toda a riquíssima harmonia e cromatismo de sons de 

o seu talento é capaz.

que

Da mesma forma, Carlos Alberto Petrucci, também mestre no 

ofício de pintar, cria esta série de um so retrato, vinte e três 

vezes repetidos; pintados um a um, cada um deles tendo por con

traponto cores binárias, por sua vez degradadas em tris tons.

0 resultado cromático é fascinante.

seu

No princípio deste ano, conversando com Petrucci, disse-lhe que 

estava na hora dele retratar Mário Quintana. "Não é uma encomenda 

mas um desafio" - frizei.

Petrucci é um artista que não se dobra a modismos, extremamente 

sincero e pessoal no que faz, nunca satisfeito e nunca se rep£ 

tindo. Seus ciclos de pintura são bem conhecidos e marcos 

uma carreira que alcança já quatro décadas de incansável vita

lidade criadora.

de

Para pintar Mário Quintana, ele foi buscar, no terceiro movimen 

to do poema "Cronologia", a imagem do poeta aos setenta anos,na 

sua plenitude física e espiritual: Agora, este aranhol de rugas.

Tão belo, apesar de tudo.

Petrucci realiza, com austeridade e autoridade, a transposição 

dessa visão poética para a visão plástica. E o faz de uma forma 

totalmente inédita, não em um mas em vinte e três retratos, con 

dicionados psicologicamente pela cor que os transforma e os di

ferencia, na expressão e no caráter. 0 excepcional conhecimento 

de pintura, o requinte característico da obra de Petrucci, con-
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tinuam aqui presentes.

t impossível ficar-se insensível diante da beleza intrigante 

destes retratos e do inquietante mistério desse rosto que jul 

gavamos tão nosso conhecido; e que, de repente, o pintor nos 

faz estranho e insondável como a própria alma que o habita - 

a alma do poeta.

0SWA1D0 GOIDAJTECH
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Mestre Tom 3obim, com seu estupendo arsenal de conhecimentos 

musicais, deu a MPB uma das suas mais belas canções, valendo-se 

de uma nota só, apenas uma, como dominante rítmica, a qual con

trapôs toda a riquíssima harmonia e cromatismo de sons de que o 

seu talento e capaz.

Da mesrna forma, Carlos Alberto Petrucci, também mestre no seu

ofício de pintar, cria esta serie de um só retrato.
vezes

ihtados um a um, cada um deles tendoA
vinte e tres

por contraponto cores binarias, por sua vez degradadas em tres tons. 

0 resultado cromático e fascinante.

r

[\lo princípio deste ano, conversando com Petrucci, disse-lhe que

"Nao e uma encomendaestava na hGra dele retratar Mario Quintana.

mas um desafio" - frizei,

Petrucci a um artista que não se dobra a modismos, extremamente

sincero e pessoal no que faz, nunca satisfeita e nunca se repetindo.

Seus ciclos de pintura são bem conhecidos e marcos de uma carreira

que alcança ja quatro décadas de incansável vital-idada criadora.

Para pintar Mario Quintana, **eíe foi buscar,no terceiro movimento
^sua/

do poema "Cronologia",a imagem do poeta aos setenta anos, na^plenitude 

física e espiritual; Agora, este aranhol de rugas» Tao belo,apesar 

de tudo.

Petrucci realiza, com austeridade e autoridade, a transposição

dessa visão poética para a visão plastica. £ o faz de uma forma total-

, «... A
mente inédita, nao em um mas em vinte e tres retratos, condicionados

psicologicamente pela cor que os transforma e os diferencia^na expressão 

e no caráter. 0 excepcional conhecimento de pintura, o re

quinte caraterístico obra

£ impossivel ficar-se insensível diante da beleza intrigante destes 

retratos e do inquietante mistério desse rosto que julgavamos tão nosso 

conhecido; e que, de pintor nos faz estranho

e insontíavel como a própria alma que o habita - a alma do poeta*

continuam/
, tfc^/íquide Petrucci presentes.

OSUALDO GOIDAMICH
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CRONOLOGIA

I

Roda a roda

do sol

ladeira abaixo

II

Esquina do Espanto

Susto

III

Agora,

este aranhol de rugas:

Tao belof apesar de tudo.

IV

Eu terei ate a volúpia de apodrecer!

UÂRIO QUINEANA
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I

Roda a roda

do sol

ladeira abaixo

II

Esquina do Espanto

Susto

III

Agora,

este aranhcl de rugas: 

Ta o belo,

apesar de tudo.

11/

Eu terei ats a volúpia^

de apodrecert

MARIO Q U I N T A N A
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Pintor e poeta, 

união perfeita
■

^ unlfto entre o pintor e o poeta poderá 
ser vista a partir de amanhã no Margs, 
através dos olhos do pintor. Trata-se da 
mostra Quintana: Terceiro Movimento. 
Sfto retratos realizadas pelo artista plásti
co Alberto Petrucci sobre uma foto de Má
rio Quintana aos 70 anos. De acordo com o 
pintor, “esta série tem 23 retratos, cada 
um deles tendo por contraponto cores biná
rias degradadas, em três tons, e a resulta
do cromático é fascinante”.
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O assunto é arte
★ No próximo dia 18, Sidney Alencastro Guima
rães traz para sua galeria mostra de artista dos 
mais expressivos e talentosos, o carioca Roma- 
nelli. São 21 pinturas recentes, o tema predomi
nante são as feiras de flores, com o uso da cor 
pura. com grande intensidade de luz. formando 
um clima de verdadeira primavera.
★ Para comemorar o centenário do artista pelo- 
tense Leopoldo Gotuzzo. a empresa J.H.Santos 
está promovendo duas exposições em Porto Ale
gre e Pelotas, no Museu de Arte. Serão mostra
das. nas duas ocasiões. 50 obras entre óleos e 
desenhos. A homenagem é extensiva aos 100

de fundador da empresa, José Honorato 
além de marcar 72 anos de sua atividade

★ Logo mais. Décio Presser abre as portas de 
Arte & Fato para duas individuais: as escul-

de Eleonora Fabre e as pinturas de Carlos 
Alberto Krauz. A noite também vai ter parabéns 
a você para a escultura.
★ Desde ontem o Instituto Cultural Norte-A
mericano está expondo, em seu Espaço Múltiplo, 
obras com o título "Fotografia: uma visão do 
mundo", em conjunto com o Serviço de Divul
gação e Relações Culturais dos EUA, organizada.
pela Eastman Kodak Company.
★ Nesta sexta-feira, no MARGS, inaugura a 
mostra "Quintana: Terceiro Movimento', uma 
série de 23 retratos do artista plástico Carlos 
Alberto Petrucci. que realizou uma pesquisa de 
cores baseada numa foto do poeta aos 70 anos.

seu
turas

anos 
Santos, 
empresarial.
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SHOWTEATROARTECINEMA ÂNGELA MARIA (Le Club, quinta)
NEI LISBOA (Teatro da Ospa, quinta)
CIDA MOREYRA (Theatro São Pedro, sexta) 
FABULOSOS IRMÃOS BROTHER (Kafka, quinta) 
BETO HERRMANN (Bar Orange, sexta)

A SÉTIMA LUA (Clube de Cultura, quinta)
A MÃE DA MISS (Teatro do IPE, quinta)
0 IMPÉRIO DA COBIÇA (Teatro Renascença, quinta) 
CRISIS (Instituto Goethe, sexta)

ROMANELLI (Alecastro Guimarães)
SIMON MICHELIN (Tina Presser)
PETRUCCI (Museu de Arte)
JÚLIO CÉSAR DIAS (Casa de Cultura) 
BERENICE RODRIGUES (Teatro de Câmara) 
RICARDO SAUNDERS (Delphus Galeria)

O PREDADOR (Cacique, Astor, Ritz)
O DECLÍNIO DO IMPÉRIO AMERICANO (Imperial, 
Baltimore)
BESAME MUCHO (Scala, Avenida 1, Coral 2) 
REGRESSO PARA BOUNTIFUL (Victória)
0 SELVAGEM DA MOTOCICLETA (ABC)
AMADEUS (Avenida 2)
CICLO FELLINI ANOS 80 (Bristol)
O NOME DA ROSA (Cinema 1, Marrocos)

CIRCO CONCERTO
CIRCO DE MOSCOU (Gigantinho)
MONTE CARLO CIRCUS (Rua Roque Callage)

CORAL DE MUNSTER (Theatro São Pedro, quarta) 
ARTHUR MOREIRA LIMA (Teatro da Ospa, terça)
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Os "Quintanas" de Petrucci 

em exposição no MARGS
uintana: Terceiro movimento é a 
mostra que começa hoje no 
MARGS, às 19h com obras do ar

tista plástico Carlos Alberto Petrucci. A 
mostra é formada por 23 pinturas resul
tantes de uma pesquisa de cores baseada 
em uma foto do poeta Mário Quintana 
aos 70 anos. Esta série de 23 retratos 
é definida por Carlos Scarinci,
“uma

Q participou são inúmeras e as que se des
tacam são: 1948 - Exposição de Pintura 
Contemporânea, Salvador; 1958 - I Sa
lão Pan-Americano de Arte, Porto Ale
gre; 1963 - 14 Artistas Gaúchos - Galeria 
Macunaíma, Rio de Janeiro; 1970 - Pré- 
Bienal, São Paulo e Salão Feira do Ban
co de Boston, Porto Alegre; 1979 - Artis
ta destaque no mês de Novembro do 
MARGS, Porto Alegre.

Petrucci também realizou cenários pa
ra peças de teatro. Entre estas, desta- 

“Antígona”, de Jean Anouilh, 
Theatro São Pedro, Teatro do Estudan
te, Porto Alegre, em 1948. No 
guinte, trabalha nos cenários de “O Sel
vagem”, “O canto do Cisne” e “O pedi
do de casamento”, de Anton Tchecov, 
no Auditório Tasso Corrêa, Teatro do 
Estudante, Porto Alegre. Mais tarde, 
em 1951, atua na concepção cênica de 
“Helena Fechou a porta”, de Acyoli Ne
to. no Auditório Tasso Corrêa; entre ou
tras montagens.

"Quintana: Terceiro movimento” 
acontece até o dia três de setembro, na 
Galeria II, 2". andar do MARGS, 
visitação é de terças a domingos, das lü 
às 17h.

como
homenagem do mestre rigoroso 

da forma que é Petrucci”. Os trabalhos 
têm, “cada um deles por contraponto, 
cores binárias degradadas em três tons,’ 
com um resultado cromático fascinan
te”.

cam-se

Carlos Alberto Petrucci é pelotense, 
nascido em 1919, tendo estudado dese
nho com o pintor Adail Bento Costa 
conservatório de sua cidade. Autodidata 
por excelência, Petrucci tem seu traba
lho reconhecido no cenário das Artes 
Plásticas, sendo detentor de inúmeras 
premiaçóes. Dentre suas exposições in
dividuais, destacam-se: 1966 - Leopol- 
dina Galeria de Arte, Porto Alegre; 1968 
- Galeria do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil, Porto Alegre; 1969 - Camila Ga
leria de Arte, Rio de Janeiro; 1976 - 
Pinacoteca da Aplub, Porto Alegre. As 
exposições coletivas nas quais Petrucci

ano se-

no

e a
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Petrucci: homenagem a Quintana
Hoje, no Margs, o poeta Mário Quinta

na será homenageado mais uma vez, 
sendo que desta vez a homenagem é de 
um pintor: Carlos Alberto Petrucci. Pe
trucci, que nasceu em Pelotas em 1919, 
ao longo dos anos tomou-se um dos 
“mais rigorosos mestres da forma”, co
mo afirma Carlos Scarinci. A mostra que

inaugura hoje é composta de 23 pinturas 
baseada em uma foto de Mário Quintana 
aos 70 anos. Segundo o pintor, “nesta sé
rie cada um dos retratos tem por contra
ponto cores binárias degradas em três 
tons com um resultado cromático fasci
nante”.
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Margs inaugura 
mostra de Carlos 
Alberto Petrucei

A partir de uma foto de 
Mario Quintana, aos 70 
anos do poeta, o artista 
plástico Carlos Alberto Pe
trucei traz, a partir de ho
je, exposição no Margs. A 
mostra “Quintana: Tercei
ro Movimento” reúne 23 
pinturas, cada uma delas 
degradadas em três tons. A 
visitação pública é de ter
ças a domingos, das 10 às 
17h. Petrucei. nasceu em
Pelotas, em 1919, e partici
pa de exposições desde 
1947. O artista que hoje ho
menageia Quintana já par
ticipou de álbum coletivo 
que obteve o “Prêmio Pa- 
bloPicassoda Paz”


