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A PINTURA DE PETRUCCI:
UMA REAPRESENTAÇÃO DO MUNDO

Nada mais enganador do que o realismo das últimas fases da 
pintura de Carlos Alberto Petrucci. Tudo parece indicar que 
uma preocupação detalhista procurou render homenagem ao 
objeto, conservando-lhe, com precisão, a figura fotográfica, 
acrescentando-lhe a sutileza da cor, para fazê-lo aparecer na 
sua luminosidade mais própria. Pareceria até que a dignidade 
do quadro decorre da dignidade do objeto que, assim, valeria 
por si mesmo, esgotando a significação da pintura. 0 
espectador ficaria, desde logo, dispensado tanto da tarefa 
como do prazer de compreender a pintura pela pintura 
satisfazendo sua apática sensibilidade e também a inteligência 
em verificar a medíocre metafísica de ser aquilo o que é.

0 que perde assim de fruir ê a imagem como representação, 
melhor, como uma reapresentação. No quadro "Paisagem de 
Torres", que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul escolheu, 
este mês, para destacar um dos artistas sulinos mais 
representativos, tranqüilas moradas burguesas, de um aprazível 
recanto praiano, jubiladas pelo sol, o mar ao fundo, nada mais 
alcançariam a ser do que a expressão de um sonho ou ilusão da 
"classe^mêdia", facilmente transformável em publicidade 
imobiliária.

É isso mesmo,^contudo, essa quase banalidade, o que permite o 
salto para além da realidade representada, para propor o 
quadro como representação, como imagem que produz sentido por 
si mesma e que dá acesso ã sensibilidade e á inteligência da 
pintura. Porque não sendo a realidade mesma, a pintura ê outra 
coisa que provoca a inquietação no sentir, que conduz á 
interrogação sobre o sentido.

Quem se dispõe a contemplar com atenção verdadeira a pintura 
de Petrucci logo se dá conta de que o prazer de acompanhar o 
artista através das minúcias do objeto, se transforma aos 
poucos num esforço apaixonado e nostálgico de fixar algo que 
não está nos objetos. É talvez essa dura luz do meio dia, que 
imobiliza as coisas na sua sombra projetada quase 
geométrica... ê talvez a falta de qualquer presença humana, 
quase se poderia dizer viva, não fosse a vegetação... ê talvez 
ainda o silêncio indiferente que situa cada coisa no seu 
espaço, dando esse caráter de presença imperturbável, o que, 
de repente, se torna dominante. A gratificadora imagem de 
eternidade das coisas e da ordem muda, então, 
presentificação do tempo e a memória estremece.

Em quadros um pouco anteriores a este, Petrucci pintou 
casarios e edifícios característicos de um passado não muito 
distante de cidades riograndenses. A muitos entusiasmou o

mesma,
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caráter documentário, a preservação de uma memória _
passado nativo que é, sem dúvida, legítimo salvaguardar, 
poucos deram-se conta de que essas límpidas projeções do 
passado se isentam de pronunciar sua significação histórica. 
Sa°, na verdade, tomadas como formas, como cristalizações de 
algo irrecuperável, como a memória 
aceita sem questionar.

de um
mas

vazia de um destino que se

0 quadro assim compreendido, mais no seu modo de representar 
do que a partir do objeto (exterior) que representa, 
mostra-se receptivo ás projeções sentimentais ou intelectuais 
do espectador, mas provoca, pela ambiguidade formalizada, a 
necessidade da interpretação. O espectador não consegue mais 
permanecer apático, o fascínio da forma incentivando-o, 
constantemente, a tornar-se responsável pelo sentido.

Tanto faz, portanto, que os temas das pinturas de Petrucci 
refiram realidades históricas ou cotidianas. Sua importância, 
de uma ou outra forma, se banaliza diante da reflexão 
profunda e sintetisadora sobre 
cerne. 0 tempo ê, com efeito, 
pintura deste artista.

a temporalidade que faz seu 
o "personagem" central da atual

Na arte riograndense, Petrucci ocupa um lugar merecidamente 
destacado. Sua atuação no movimento artístico sulino data dos 
anos 40. Através de sua historia pessoal se pode acompanhar 
os êxitos e as vicissitudes da arte no Rio Grande. Desde os 
começos da Associação Francisco Lisboa, como através das 
lutas, naqueles anos, pela aceitação do modernismo numa 
província culturalmente conservadora. sua presença foi 
constante. Participou nos anos 50 do Clube de Gravura, embora 
sua índole inquieta se adaptasse mal ã disciplina politizante 
do neo-realismo. A crise que se sucederia ao fim da atividade 
desta agremiaçao o levaram, nos anos seguintes, a pesquisas 
formais que lidavam com cores e texturas abstratas. Por isso, 
nao deve surpreender o caráter moderno do seu realismo atual! 
Nesta fase, ele nao só encontrou o meio para exercitar sua 
maestria conquistada, como produziu uma linguagem muito 
própria e pessoal para expressar 
o mundo e o tempo: a forma exata de

poética inquietação com 
sua reapresentação.

sua

Carlos Scarinci

©



3

NOTAS BIOGRÁFICAS

Carlos Alberto Petrucci nasceu na cidade de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, em 1919. Pintor e desenhista, tem feito 
ocasionalmente artes gráficas e cenografia. Estudou desenho 
com o pintor Adail Bento Costa no Conservatório de sua cidade 
em 1935/36. Transferiu residência para Porto Alegre em 1938, 
onde, procurando por seu próprios meios ampliar seus 
conhecimentos, tornou-se autodidata. Em 1941 filiou-se â 
Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, 
levando seu trabalho ao público, pela primeira vez, em 1942, 
no VI Salao desta instituição. Em novembro de 1947 realiza 

primeira exposição individual no Auditório do Correio do 
No ano de 1952 participa com uma gravura do primeiro 

album editado^pelo Clube da Gravura de Porto Alegre 
recebeu o "Prêmio Pablo Picasso da Paz". Eleito presidente da 
Associação Francisco Lisboa em 1953, ultimou as demarches 
para a instituição anual do Salão Câmara Municipal de Porto 
Alegre. Foi reeleito no ano seguinte. Entre 1948 e 1959, 
colaborando com o Teatro do Estudante, realizou cenários para 
seis peças. Indicado por Rugero Jacobi em 1958, foi convidado 
pela UFRGS a participar da comissão julgadora dos exames do 
Curso de Arte Dramática da Faculdade de Filosofia. Em 1961/62 
e 63 colaborando com o

sua
Povo.

que

SETUR, Serviço Estadual de Turimo, 
realizou uma série de cartazes que foram divulgados em todo o 
Pais e no exterior. Em 1967, fez o curso "Teoria da 
Informação e Comunicação de Massas", ministrado por Décio 
Pignatari. Viajou em 1975 para conhecer os principais museus 
da Europa.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

1947 - Galeria do Correio do Povo, P.A. 
1958 - Galeria da Casa das Molduras, 
1960

P.A.
- Rua dos Andradas esquina Dr. Flores, patrocinada pela 
Folha da Tarde em seu Jubileu de Prata,

1965 - Espaço Galeria de Arte, P.A.
1966 - Leopoldina Galeria de Arte, P.A.
1968 - Galeria do Instituto de Arquitetos do Brasil,
1969 - Cavilha Galeria de Arte, Rio 
1976 - Pinacoteca da APLUB, P.A.

P.A.

P.A.

EXPOSIÇÕES COLETIVAS

- IV Salão da Associação Francisco Lisboa,
- III Salão do Instituto de Belas Artes,
- Mostra de Artes Plásticas (seis artistas),

1942
1943
1944

P.A.
P.A.

P.A.

©
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Exposição de Pintura Contemporânea apresentada 
Marques^Rebêlo, Salvador, Banhia.
Exposição de Pintura Contemporânea apresentada 
Marques^Rebêlo, Florianópolis, S.C.
Exposição de Pintura Contemporânea apresentada 
Marques Rebelo, Belo Horizonte, M.G.
V Salao^da Associação Francisco Lisboa, P.A.

- Exposição do I Ãlbum do Clube de Gravura de Porto 
Alegre.
I Festival de Artes de Bento Gonçalves,

- IV Salão do Instituto de Belas Artes, I...
- I Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.
- VI Salão da Associação Francisco Lisboa,

II Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.
VII Salão da Associação Francisco Lisboa, *

- III Salão^Câmara Municipal de Porto Alegre.
I Exposição de Arte Contemporânea„.do MARGS,

- Exposição de Obras da Pinacoteca Municipal,
- VII Salão do Instituto de Belas Artes, P.A.
- VIII Salão da Associação Francisco Lisboa,
- IX Salão da Associação Francisco Lisboa,
- IV Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.
- Exposição de Arte Moderna da Associação Francisco 

Lisboa, P.A.
- I Salão Pan-Americano de Arte, P.A.
- X Salão da Associação Francisco Lisboa, I
- V Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.
- XI Salão da Associação Francisco Lisboa,
- VI Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.
- XII Salão da Associação Francisco Lisboa, I
- Festival de Artes Plásticas Contemporâneas,
- Arte Riograndense do Passado ao Presente,

1963 - 14 Artistas Gaúchos, Galeria Macunaíma, L__
XIII Salão da Associação Francisco Lisboa, 
seu Jubileu de Prata, P.A.

1948 por

por

1949 por

1951
1952

1953 RS.
P.A.

1954 P.A.

1955 P.A.

P.A.
P.A.1956

P.A.
1957 P.A.

1958

P.A.

1959 P.A.

1960
1961

P.A.
P.A.

P.A.
Rio.

comemorando

1964 - Exposição inaugural da^Espaço Galeria de Arte, P.A.
I Mostra do Desenho Gaúcho, organizado pela Associação 
Francisco Lisboa, P.A.
II Salao Cidade de Porto Alegre.

- Exposição inaugural da Leopoldina Galeria de Arte, P.A.
- Mostra de Artistas Gaúchos em homenagem ao VII Congresso 
Nacional de Neurologia, P.A.

- I Feira de Arte Contemporânea, Pelotas, RS.
Panorama da Arte no Rio Grande do Sul, Santa Maria,

- 269 Salão Paranaense, Curitiba, PR.
1970 - Pré-Bienal de São Paulo.

1966

1969

RS.

II Feira de Arte Contemporânea, Pelotas, RS.
- 30 Artistas Gaúchos em Brasília, Palácio Burití,
- Salão^Feira do Banco de Boston, P.A.
- V Salao Cidade de Porto Alegre.
- Exposição inaugural da Esphera Galeria de Arte, P.A.
- Mini-Trabalhos, Esphera Galeria de Arte,

DF.

1971

P.A.



5

1972 - Salão do Sesquicentenãrio da Independência do Brasil,
P.A.

- Prê-Bienal de São Paulo.
- I Feira de Arte do Lyons Club, P.A.
- Mini-Trabalhos, Esphera Galeria de Arte, P.A.

1973 - Semana de Porto Alegre, Punta dei Este, Uruguai.
- Mini-Trabalhos, Esphera Galeria de Arte, P.A.
- Exposição inaugural da Guignard Galeria de Arte, P.A.

1975 - III Salão de Artes Visuais da UFRGS, P.A.
1976 - Homenagem aos Artistas do Clube de Gravura de Porto

Alegre, MARGS, P.A.
- Leilão^no Palácio Piratiní, para Obras Sociais, P.A.

1977 - IV Salão de Artes Visuais da UFRGS, P.A.
- Leilão de Arte no Palácio Piratiní, para Obras Sociais,

P * Al
1978 - Salão de Lançamento da Casa do Artista Plástico Rio

Grandense.
- Leilão em benefício das obras do MARGS, P.A.
- Leilão de Arte no Centro Comercial de Porto Alegre.
- Artistas do Rio Grande do Sul, FUNARTE, Rio.

1979 - Exposição inaugural da Galeria de Arte do SENAC, P.A.
- Leilão de Arte Pró Sede da Associação Francisco Lisboa, 

P.A.

CENÁRIOS

1948 - "Antígona" de Jean Anouilh do Teatro São Pedro, Teatro
do Estudante, P.A.

1949 - "O Selvagem", "0 Canto do Cisne" e "0 Pedido de
Casamento", de Tchecoff no Auditório Tasso Corrêa, 
Teatro do Estudante, P.A.
"Helena Fechou a Porta" de Acyoli Neto no Auditório 
Tasso Corrêa, Teatro do Estudante, P.A.
"0 Pai" de August Strindberg no Auditório Tasso Corrêa, 
Teatro do Estudante, P.A.

1951

1959

PREMIAÇÃO

1943 - Medalha de Bronze em Pintura no III Salão do Instituto 
de Belas Artes, P.A.

1951 - Medalha de Prata em Pintura no V Salão da Associação 
Francisco Lisboa.

1953 - Medalha de Ouro em Pintura no I Festival de Artes de
Bento Gonçalves, RS.

1954 - Prêmio Aquisição no VI Salão da Associação Francisco
Lisboa, P.A.
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1955 - 2? Prêmio em Desenho 
Porto Alegre.
Prêmio Aquisição no VII Salão da Associação Francisco 
Lisboa, P.A.

- Prêmio Aquisição no IX Salao da Associação Francisco 
Lisboa, P.A.

- 19 Prêmio em Desenho 
Porto Alegre,

- Medalha de Bronze em Desenho no I Salão Pan-Americano 
de^Arte, P.A.

- Prêmio Aquisição no XII Salão da Associação Francisco 
Lisboa, P.A.

1972 - Medalha de Prata em Pintura no Salão do
Sesquicentenãrio da Independência do Brasil, P.A.

1975 - Prêmio Aquisição de Pintura no III Salão de Artes 
Visuais da UFRGS, P.A.

- Prêmio Aquisição de Pintura no IV Salão de Artes 
Visuais da UFRGS, P.A.

no III Salão Câmara Municipal de

1957

IV Salão Câmara Municipal deno

1958

1960

1977

OBRAS EM ACERVOS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
Pinacoteca da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
Pinacoteca APLUB de Arte Rio Grandense.
Galeria da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. 
Centro de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul. 
Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS.
Museu de Arte de Florianópolis, S.C.

REFERÊNCIAS CRÍTICAS

"... na minha opinião estãs com um trabalho muito adequado a 
teu temperamento, tua vivência e formação profissional. Ê um 
trabalho que se presta a vários níveis de percepção. Um pode 
se deter na excelência técnica, outro pode deliciar-se com a 
fidelidade ao real visível, no justíssimo balanço das cores 
e tons, na adequaçao dos ângulos, todos esses valores 
essencialmente pictóricos. De minha parte me detenho no sabor 
poético dos teus quadros, no clima delicadamente metafísico 
dessas cidades ancestrais. Representativamente teus trabalhos 
mostram o que resta da velha Porto Alegre, mas eu sinto a 
coisa num outro plano. É como se tu surpreendesses uma cidade 
qualquer, momentos, apenas um minuto após o seu abandono pelos 
homens, pelos seres vivos. Aí ainda estão as marcas dos 
passos, uma janela aberta, quase as sombras das pessoas.
Pessoas que foram para outros sítios, sabe lã para onde, mas 
isto nao foi uma fuga, uma catástrofe. Eles foram embora calma, 
mas definitivamente, deixando a cidade para sempre abandonada 
ao seu silencio, entregue ao seu mistério".

Trecho de uma carta de Avatar Moraes, 1976.
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"Cada peça representa a miragem contemplativa de um passado 
cada vez mais^presente no sentido da preservação da historia.
Ê um documentário traduzido em poesia, coisa nada fácil de 
expressar para não cair no anedótico. Petrucci pintou as 
casas como elas sao na realidade, imprimindo-as de verdades 
subjetivas que encantam. Com técnica apuradíssima de um 
virtuosismo que a grande experiência lhe deu, a minúcia de 
detalhes impressiona e prova que o artista colocou amor em 
cada quadro que^fez. Nada se faz bem neste mundo 
subconsciente não funciona com prazer e Petrucci, largamente 
e em profundidade, usou a consciência para alcançar o 
objetivo. Com a base que ele tem para pintar com liberdade, a 
obra de arte nasce espontânea. Entrou na madureza pela força 
de quem domina desenho e técnica como poucos. 0 resultado?"
A expressão da verdade sem truque. Ê a verdade pura de um novo 
realismo que se impoe na realidade de um mundo novo".

Prof. Fernando Corona, Correio do Povo,
novembro de 1976.
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