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PETRUCCI — QUINTANA: TERCEIRO MOVIMENTO

Nenhuma outra homenagem poderia prestar o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul a este mestre da palavra perspicaz e 
musical que é Mário Quintana, quando o poeta alcança oitenta 
e um anos de uma juventude que se assume até na observação 
do desenho das rugas na face (forma e beleza)... senão através 
de mostra deste outro mestre rigoroso da forma e da observa
ção que é Carlos Alberto Petrucci que, por sua vez, aquece a 
anotação aparentemente fria, por rigorosa, das coisas (paisa
gens urbanas, figuras, frutas, etc.) através da dosagem sábia da 
luz que experimenta, que provoca os seres a aparecerem, simu
lando serem eles mesmos, quando na verdade são ficção pura: 
pintura.Petrucci e Quintana — Julho 1987

É esse um dos modos pelos quais o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul espera inserir-se no concerto cultural rio- 
grandense e brasileiro, tentando um rebatimento da poesia e da 
visualidade em que rugas podem ser desenho, e desenho pode 
ser luz e cores. Pois é isso que Petrucci fez provocantemente, 
repetindo tantas vezes o retrato de olhar insistente de 
Quintana, em combinações de cores que a face facetam, fazen
do coincidir o poeta na sua multiplicidade poematizante e a sua 
unicidade de ser ele mesmo, mas permanentemente outro.
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Eu terei até a volúpia de apodrecer!

MARIO QUINTANA



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

1943 — Medalha de Bronze em Pintura no 111 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 1 Festival de Artes de Bento Gonçalves, RS.
1954 Prêmio Aquisição no VI Salão da Associação Francisco Lisboa, P.A.
1955 — 2'.' Prêmio em Desenho no 111 Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.

— Prcmio Aquisição no VII Salão da Associação Francisco Lisboa, P.A.
1957 — Prêmio Aquisição no IX Salão da Associação Francisco Lisboa, P.A.

— 1 ? Prêmio em Desenho no IV Salão Câmara Municipal de Porto Alegre.
1958 — Medalha de Bronze cm Desenho no I Salão Pan-Americano de Arte, P.A.
1960
1972 — Medalha de Prata em Pintura no Salão do Sesquicentenário da Independência do 

do Brasil, P.A.
1975 — Prêmio Aquisição de Pintura no III Salão de Artes Visuais da UFRGS, P.A.
1977 — Prêmio Aquisição de Pintura no IV Salão de Artes Visuais da UFRGS, P.A.

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

1947 — Galeria do Correio do Povo, P.A.
1958 — Galeria da Casa das Molduras, P.A.
1960 — Rua dos Andradas esquina Dr. Flores, patrocinada pela Folha da Tarde em seu Jubi

leu de Prata, P.A.
1965 — Espaço Galeria de Arte. P.A.
1966 — Leopoldina Galeria de Arte, P.A.
1968 — Galeria do Instituto de Arquitetos do Brasil, P.A.
1969 — Cavilha Galeria de Arte, Rio.
1976 — Pinacoteca da APLUB, P.A.
1980 — Arte/Trajetória no MARGS, P.A.
1986

Petrucci e Quinlana — Julho 1987
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QUINTANA
TERCEIRO MOVIMENTO

Mcsire 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 contrapôs toda a riquíssima harmonia e cromatismo de sons de que o seu talen
to é capaz.

Da mesma forma, Carlos Alberto Petrucci, também mestre no seu oficio de pintar, cria es
ta série de um só retrato, vinte e três vezes repetidos; pintados um a um, cada um deles lendo 
por contraponto cores binárias, por sua vez degradadas em três tons. O resultado cromático è 
fascinante.

No princípio deste ano, conversando com Petrucci, disse-lhe que estava na hora dele retra
tar Mário Quintana. “Não é uma encomenda mas um desafio” — frisei.

Petrucci é um artista que não se dobra a modismos, extremamente sincero e pessoal no 
que faz, nunca satisfeito e nunca se repetindo. Seus ciclos de pintura são bem conhecidos e 
marcos de uma carreira que alcança já quatro décadas de incansável vitalidade criadora.

Para pintar Mário Quintana, ele foi buscar, no terceiro movimento do poema “Cronolo
gia”, a imagem do poeta aos setenta anos, na sua plenitude física e espiritual: Agora, este ara- 
nhol 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 retra
tos, condicionados psicologicamente pela cor que os transforma e os diferencia, na expressão e 
no caráter. O excepcional conhecimento de pintura, o requinte característico da obra de Pe
trucci, continuam aqui presentes.

É impossível ficar-se insensível diante da beleza intrigante destes retratos e do inquietante 
mistério desse rosto que julgávamos 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.

OSWALDO GOIDANICH


