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Brodowski,

l9 de dezembro de 2007,

MusEU CAsA DE PoRTINARI Itl
Atrov6s desto publicogdo que ogoro chego ds suos
m6os comportilhomos, com muito olegrio, o sonho de obrir os
portos do Museu Coso de Portinori poro umo visito diferente,
tornondo-o codo vez mois conhecido por um n0mero moior de
pessoos.
AAssociogoo Culturol de Amigos do Museu Coso de
Portinori tem se dedicodo, desde o suo fundogdo, o

implementor og6es que volorizem e d6em visibilidode oo
Museu Coso de Portinoriev6 nestetrobolho umo oportunidode
sem precedentes e umo importonte conquisto poro suo
divulgog6o, opreciog6o e respeitobilidode,

ACoso de Portinori poro ol6m do residdncio do pintor no
suo terro notol, com seus m6veis, utensllios e porticuloridodes
sempre foio seu ref 0gio sogrodo; poro onde Portinorivinho em
busco de inspirogoo. Aqui no suo coso Condinho renovovo
suos forgos, sob o c6u estrelodo dos noites de Brodowski, o seu
ch6o de terro roxo, os seus cofezois e os suos poisogens,
repletos de tons e nuonces qUe inspirovom o suo inconf undivel
poleto; onde o ortisto ero livre e suo imoginogoo podio voor
como os pipos eternizodos em suostelos , .
Suo coso de Brodowski, elo indestrutfvelcom os rolzes,
com os origens, com o f omilio, seu olicerce e referenciol; locol
poro se descobrirortisto, poro proticorsuo vocoQoo e cultivoro
seutolento.
Suo coso de Brodowski, espogo de muito trobolho e
novos experi6ncios, buscos que tronsformorom poredes em
obros de orte impores no conjunto de suo obro, no potrim6nio e
no cen6 rio o rt(stico-c ulturol brosi lei ro.
Objetos que impregnodos porviv6ncios contom umo
hist6rio de vido, de um pintor que se ndo f osse pintor, querio ser
pintor; de muitos vidos morcodos por sonhos, olegrios,
l6grimos e trobolho, muito trobolho dos imigrontes itolionos
que oportorom em nossos vidos modif icondo-os poro sempre.
Roseiros em f lor, oromos e perf umes que permeiom o
or e embolom corog6es, o ngturezo que renovo seu ciclo;
religiosidode e f6 morcontes; umo otmosfero iniguol6vel de
orte, poesio, trobolho, forgo e simplicidode orrebotodoros;
ossim 6o Coso de Portinori; o Museu Qoso de Portinoricominho
obrigot6rio e incompor6vel poro conhecer e se oproximor de
Condido Portinori, do suo iniguol6vele insuper6vel grondezo,
do que mois verdodeiromente represento o gente e oS coisos
do Brosil,
,

Angelico Fobbri
Diretoro do Museu Coso de Portinori
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Detolhe do "Copelo do Nonno", em destoque Sonto Luzio e Sdo Pedro,

O Museu Coso de Portinori esto instolodo
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ontigo residencio do pintor, em suo terro notol
.l5.534
Brodowski -, cidode de
hobitontes,
locolizodo no regioo de Ribeirdo Preto no
nordeste do Estodo de Soo Poulo, o 337Km do
Copitol.
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O uso de novos tecnologios muito tem contribuido poro o desenvolvimento econOmico dos orgonizog6es,
mos ndo 6 suficiente +poro os desofios do contemporoneidode.
Mois do que o necessidode de recursos tecnol6gicos, o ovonQo
sociol, que recebe especiol otengdo de orgonizogOes privodos
nos 0ltimos tempos, boseio-se no inclus6o e iguoldode,
Consciente de que o Educogoo e o Culturo sOo
fundomentois poro o desenvolvimento do pois, o Porto Seguro
incentivo otividodes que enoltegom o conhecimento, o cidodonio e os volores culturqis. O opoio do Porto Seguro no projeto
do Museu Coso de Portinori6 umo moneiro de enoltecer os grondes volores que corocterizom o Brosil,
Condido Portinori foi um dos nossos moiores
ortistos e o suo trojet6rio 6 exemplor poro os novos gerog6es'
Filho de imigrontes itolionos, de menino de infQncio rurol simples, Portinori, por seu esforgo pessool e dedicogdo, tornou-se
um ortisto de renome mundiol: de Brodowski oos murois do ONU,
E, tomb6m, Cqndido Portinqri soube, como
poucos, registror o olmo nocionol, desde os eventos hist6ricos
morcontes do nocionolidode, o vido do povo e oo sentimento
religioso do populog0o,
Sob o responsobilidode do critico de orte
Jocob Klintowitz, opoixonodo estudioso do culturo nocionol, esto
obro descreve o origem do gronde ortisto, opresento o coso de
suo infQncio, hoje tronsformodo em museu, o criogdo de suos
pinturos em ofrescos e o mem6rio e o emoQdo do ortisto no inesquecivel s6rie de "Meninos de Brodowski"'
Temos o certezo de que, oo ojudormos o preservor e divulgor este potrim6nio culturol, estomos contribuindo

poro o melhor conhecimento do vido e obro de condido
Portinori, e reolizondo umo verdodeiro homenogem oo Brosil e
oo seu povo,

Joyme Brosil Gorfinkel
Presidente
Porto Seguro Seguros Gerois

A NOSSA CASA
DE CANDTNHoT
Numo pequeno cidode de Soo Poulo, umo
coso singelo e despojodo mostro o trojet6rio do gente poulisto,
E o coso onde Condido Portinori possou o infdncio. Quqndo q
contemplomos e percebemos o vido de umo fomilio de imigrontes itolionos e encontromos os vestigios hist6ricos do existOnciq
deste menino Portinori, e projetomos o suo trojet6rio - de
Brodowski oos murois "Guerro e Poz", no ONU -, podemos sentir
o gorro de nosso povo em seu impulso de crescimento. E o grondezo porticulor deste nosso ortistq, Condido Portinori,
Poro o Estodo de Sdo Poulo, o Museu Coso de
Portinori 6 importonte por representor tontos elementos fundomentois no formogdo do estodo: o integrogdo e o convivio pocifico entre povos, o criotividode, o trobolho e o vontode de tornor o sober um bem coletivo, O nosso esforgo poro conservor,
equipor e tornor ocessivel o Museu Coso de Portinori 6 coroodo
por esto publicogoo que registro e situo historicomente o vido
do ortisto Condido Portinori, descreve o vido poulisto e do nosso
pois e nos opresento, em suo grondezo, o biogrofio e o obro de
um ortisto que se tornou sinOnimo de identidode nocionol,
O Estodo de Sdo Poulo 6 otento d questdo do
identidode nocionol e 6 exemplo do convivio pocifico e construtivo de diversos origens imigrot6rios e migrot6rios, Poro n6s,
umo nogdo se foz com ocr6scimos, plonejomento e trobolho, e
ndo com restrigOes, A Secretorio de Estodo do Culturo de Soo
Poulo tem o seu enfoque justomente no inclusdo, no ocesso
universol oos bens ortisticos e culturois, no convicado de que o
futuro se constr6i desto moneiro: elevondo o quolidode de vido
dos pessoos e oferecendo o elos o que de melhor o espirito humono pode crior, A nosso volorizogoo do obro do ortisto poulisto
Condido Portinori e do Museu Coso de Portinori insere-se no
cuidodo que temos com os bens espirituois e no esforgo de,
codo vez mois, tornor o orte um bem coletivo.
Jodo Soyod
Secretorio de Estodo do Culturo de Soo Poulo
11

Sdo Jodo Botisto, Det.. 1941
Pinturo Murol o tOmpero

l6l x 55 cm
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O ARTIsTA.
Condido Portinori (.l903, Brodowski, SP1962, Rio de Joneiro,RJ) 6 o ortisto mois importonte do Brosil
no s6culo XX, A suo trojet6rio 6 exemplor e ele registrou e deu
novo configurog0o oo retroto do homem brosileiro, ds quest6es sociois e, certomente, foi o nosso mois importonte pintor

de temos 6picos e hist6ricos do nocionolidode e,6 prov6vel,
o mois importonte pintor de temos religiosos deste s6culo.
Desde o fim do d6codo de 30 que Condido Portinori se ofirmo definitivomente como gronde ortisto por meio de representogOes e interpretogOes do reolidode sociol brosileirq,
.l936
iniciou os ofrescos e
como no s6rie "Os Retirontes". Em
poin6is de ozulejo no pr6dio do Minist6rio do Educoqdo e
So0de, Em I956, por ocosiOo do inougurog6o dos poin6is
Guerro e Poz, no ONU, recebe os pr6mios Guggenhein e
Hollmork Art. Entre os exposigOes de que porticipo destocomse Sol0o Nocionol de Belos Artes, Rio de Joneiro, 1922 e 31:
individuol no Museu de Arte Moderno de Novo York, 1940;
.l950
e 54: Bienol lnternocionol de Sdo PouBienol de Venezo,
.|985;
Guggenhein Museun, Novo
lo, v6rios edigoes de l95l o
.l959.
York, 1957; Golerio Wildenstein, Novo York,
Do ponto de visto dos ofinidodes espirituois e dos influ6ncios, Portinori tem umo filiogQo clfissicq, Esto
onedoto do vido do ortisto, que se segue, comprovodo por
depoimentos, ilustro o fomilio ortistico do pintor. condido
Portinori contou oo Presidente do Bonco do Bohio, Clemente
Morioni, que Se inspiroro em olgumos pinturos do renoscimento
veneziono poro pintor o murol "A chegodo de D, Jodo Vl oo
Brqsil". O que ndo chego o ser propriomente umo confidan13

cio notovel, dodo o suo odmirogdo pelos venezionos, especiolmente Poolo Veronese, mos ojudo o desfozer equivocos
sobre influ6ncios e ofinidodes, A suo outro gronde odmirogOo foi o pintor olemOo Mothios Grunewold, o que pode fornecer seguros pistos sobre o expressionismo de COndido
Portinori. Esso obro monumentol foi feito poro o novo sede
do Bonco do Bohio, em Solvodor, por encomendo de Clemente Morioni, ex-Ministro do Educog0o e Culturo, Pintodo
no Rio de Jqneiro, num pr6dio no ruo Assembl6io, foi remetido poro o Bohio e montodo, o pedido de Portinori, pelo pintor Jos6 Poncetti. E umo pinturo sinfOnico e de esplendor, luminoso, com umo explosdo de omorelos e broncos onde os
cores crepitom e revelom os suos virtuolidodes. E notdvel
como umo pinturo feito com podr6es tdo rigidos - o orgonizogdo dos mossos cromdticos, o composigdo geom6trico, o
representogOo severo - posso conter tontos questOes do orte
e do culturo contemporOneo, especiolmente os relog6es de
cor e o estruturo geom6trico; o consci6ncio individuol versus
o ononimqto funcionol; o poder e o teotrolizogoo do oto p0blico, Quondo comporomos esso pinturo com um desenho
preporot6rio, oindo tdo desprovido dessos groves questOes e
do fulgurogdo finol, percebemos o longo cominho do ortisto
ot6 o reolizogdo de umo obro mogno, como esso. O ex-Ministro do Educogdo e Culturo, Clemente Morioni, no seu testemunho sobre o poinel percebeu com exotidoo o cordter
ovongodo do pinturo e, oo mesmo tempo, o suo filiogoo cl6ssico: ",.. O quodro soiu, evidentemente dentro do t6cnico do
modernismo, mos obedecendo o umo ordem hierdtico, que
lhe dovo o visOo de umo pinturo cl6ssico,..".

O MUSEU CASA
DE PoRTtNARt

Este museu foi inougurodo em

.l970

e estd
instolodo no coso onde viveu o ortisto Condido Portinori du-

ronte o suo infOncio e o suo juventude, no cidode de
Brodowski, Soo Poulo, E esto mesmo coso que se constituiu
em lugor de f6rios, repouso ou meditog0o poro o ortisto, que
sempre voltovo poro elo, vinculodo que ero ds suos origens,
O museu cont6m obros do ortisto, objetos
pessoois, mobili6rios fomilior e o Copelo do Nonno, not6vel
conjunto pict6rico de cordter socro numo pequeno copelo
feito especiolmente poro o convivio religioso de suo ov6 poterno Pellegrino, impossibilitodo de comporecer dioriomente
o igrejo, como ero seu hdbito,
Este museu represento umo porte importonte do vido do ortisto, oindo pouco explorodo no vosto bibliogrofio que troto de suo vido e obro: o infOncio, o fomilio,
estudos de murois, o juventude e o convivio com umo populogOo de imigrontes e lovrodores,

Depoimento de Jodo Condido Portinori, lilho
de Portinori, sobre o suo vivdncio no coso poterno.
"Vou ter que covucor nos minhos lembrongos
mois rec6nditos, puxondo o fio do boO do inf0ncio. Relembrondo
o Nono, o Nono, o tio Bepe, o Noninho Peregrino (poro quem
meu poi tez o Copelinho), noquelos noites em que o fomilio inteiro gente de todos os idodes
ficovo reunido em torno do
jontor.
gronde mesq de
Lembro umo foto em que eu, j6 ropoz,
me despedio do Nono, voltondo poro o Rio
ero sempre um
qflito:
momento triste e
ser6 que quondo eu voltor encontro

oNonoeoNono?

-

Jogovo-se visporo, usondo feijoo poro morccrr
os cortelos, oo som do voz do Nono, que contovo os n0meros
com sotoque itoliono: "trento e due", e 16 iomos n6s, colocondo o grdo de feijoo no coso do 32... O cof6 sempre quentinho
no bule de metol que ficovo sobre o fogdo de lenho, o polento
milogroso do cof6-do-monh0, os postos, o estrod0o de terro
vermelho, o boiodo que vinho oo longe levontondo um mundo
de poeiro, os moto-burros, o tisiu, os p6s de gobirobo, o
possorodo, o c6u crovejodo de estrelos, o medo do cemit6rio,
os historiqs do mulo-sem-cobeeo, o criongodo brincondo no ruo
ot6 torde, o Fozendo do Proto, que ficovo distonte, e os est6rios do Porteiro Preto...sdo tontos os lembrongos, nem sei se soberei reuni-los em um texto minimomente coerente...
A id6io dos Meninos de Brodowski 6 reolmente
geniol! Lembrei-me do frose de meu poi sobre os mongueiros
de Brodowski, vocO conhece? "Como me lembro dos frondosos
mongueiros de minho infOncio, elos erom os bobds dos meninos
pobres como eu..."
Depoimento de um onOnimo sobre Portinori e
o Museu Coso de Porlinari, depois de umo reportogem do Jornol Nocionql, do fv. Globo, sobre o museu e Condido Portinori,
registrodo pelo outor e relotodo oo Proieto Portinori:

Vou contor umo historio grotificonte, No dio
seguinte oo do Jornol Nocionol, o guordo do minho ruo (que,
oli6s, ndo guordo nodo), M. M. S. , veio me contor que hovio
visto o "coiso mois lindo no televisdo, umo coiso mois bonito
que o outro", Ele estovo confuso quontos oos nomes, e quondo
eu folei Brodowski e Portinori, ele reconheceu os sons e ficou
morovilhodo comigo: "Seu Jocob, como o senhor sobel" Ai eu
expliquei olgumos coisos do vido do Portinori e ele me olhondo.
Ao finol, me disse o seguinte: "Seu Jocob, h6 pessoos que noscem com o dom de fozer bem feito!"
17

Depoimenlo de Jodo Condido, lilho de
Portinori, sobre celebrogdo na ltdlio, na regido do qual imigtou o pai de Poilinail.
-'Estive

estos duos semonos no lt6lio, cumprindo um progromo de re-encontro com os roizes v6netos
de meu poi. Chegomos ontem. Fiquei entusiosmodo com o
id6io desse livro sobre o coso onde morou Portinori. Tenho
certezo que voi ser um documento comovente, impregnodo
de sensibilidode e belezo,
Querio contor como foi esse momento em
Chiompo, cidodezinho onde nosceu meu ov6. Breve vou receber os fotogrofios. Quondo chegomos, no domingo, dio l1
de setembro, pelo monhd, o prefeito estovo nos oguordondo, com o foixo municipol no peito, e um belo bonner cobrindo o entrodo do municipolidode, Fomos poro o Audit6rio,
onde estovo formodo o bondo de m0sico, e forom pronunciodos polovros de boqs-vindos. Em seguido, soimos todos morchondo pelo cidode, com o bondo municipol d frente, o prefeito e eu otr6s e depois os outoridodes municipois, gente do
6reo de orte e culturo, Morio e Morio Condido fechondo o
desfile,,, Fomos em prociss0o ot6 o coso onde viveu meu ovO,
onde foi inougurodo umo ploco de m6rmore folondo do
Nonno e de seu filho, o pintor ilustre, Mqis discursos, e foi emociononte ver o cidodezinho poror poro comemoror esso visito, Doli seguimos poro umo gronde misso no Duomo, onde o
podre folou sobre Portinori e seu significodo poro o V6neto.
Terminqdo o misso, soimos poro umo estologem foro do cidode, j6 no olto dos colinos vicentinos, onde nos foi oferecido
um olmogo pelo fomilio Portinqri, umos trinto pessoos. VocO
precisovo ver o corinho e o emog0o dos pessoos oo folor em
Portinori,.. Entregorom-nos cortos, presentes, e doli seguimos
pqro o Audit6rio, onde fiz o opresentogdo do Projeto Portinori,
tudo no meu itoliono copengo...Ap6s o opresentog0o, foi umo
peregrinogoo de pessoos que vinhom cumprimentor, norror
possogens e sentimentos..,Nesse momento oferecerom-nos
duos plocos comemorotivos, umo de Chiompo e umo do RegiOo do Veneto, E, finolmente, um jontor oferecido pelo
municipolidode. No tergo-feiro seguinte, fomos recebidos pelo
Vice-Governodor do Veneto, no Polozzo Bolbi, em Venezo, O
Presidente do Associozione del Cuore Triveneto fez um belo
discurso sobre Portinori, encerrondo com o lembrongo de que
os filtimos polovros do pintor forom proferidos em dioleto
veneto. Ficou ent0o desenhodo um projeto de plonejor umo
gronde (mois de 200 obros) retrospectivo Portinori em Venezo,"
19
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IoENTTDADE
No verdode, entre n6s, discute-se sempre
o noturezo do orte, os quest6es sociois e, principolmente, com
extremo veemOncio, o nosso identidode. Estos sdo d0vidos e

ofirmogOes nossos, os que vivem no novo mundo, e convivem com o herongo colonizodoro e os hist6ricos lutos de independ6ncio politico e sOo feitos de umo rico orgomosso
constituido por muitos povos. E o pr6prio conceito essenciol,
o de que pertencemos o civilizogdo ocidentol, sofre restrig6es
e permonentes questionomentos, ndo s6 internos, mos exteriores, A significogdo do obro de Condido Portinori, neste processo de permonente outo-on6lise, ofirmogdo e negog0o dq
identidode nocionol, reside no foto dele ser o ortisto que inventou visuolmente o odiss6io brosileiro. E o nosso principol
murolisto, o nosso moior pintor hist6rico, o outor do moior obro
sqcro do pois, o mois expressivo retrotisto e, finolmente, ele 6
o ortisto que opresento o mois completo retroto do Brosil j6
feito ot6 hoje. f Oe tot moneiro presente o obro de Condido
Portinori que elo se presto poro o percepqdo do reolidode
sociol, do formogdo econ6mico, do hist6rio politico do pois,
visdo ontropol6gico do homem brqsileiro, registro de costumes, reinterpretog0o est6tico do herongo indigeno, monifestogOo do sentimento religioso do populogOo e ofirmogdo
est6tico do orte nocionol. Ndo openos esto obro torno-se referente nos discuss6es do identidode nocionol, como 6 pri-

mordiol no processo de identificogdo culturol do brosileiro.
Devido d importoncio do ortisto poro o
Brosil,6 compreensivel que o suo obro sejo objeto de controv6rsio e equivocos, muitos deles intencionois, pois o suo obro
situo-se em umo encruzilhodo onde se encontrom interesses
21
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divergentes, Um dos mqis frequentes destes equivocos 6 otrelor o seu murolismo oo dos mexiconos Orozco, Siqueiroye
Rivero, Dodqs os diferengqs morcontes entre os estilos, composigdo e desenho, - verdodeiro oposigoo, no verdode - 6
bom ossinolor que Cdndido Portinori, o escolher um entre tontos mestres, sofreu o influOncio e o estimulo do obro de Mothios
Grunewold (.l480 -.l528, Alemonhq). Tolvez volho o peno lembror, tomb6m, o odmirogoo declorodo de Cdndido Portinori
por olguns ortistos, principolmente o renqscentisto Poolo
Veronese (.l480 - 1528, ltdlio), poro explicor o suo oventuro
crom6tico, o crepitogoo de suos cores, O critico de orte Antonio Bento (.l902-.l988), outor do seminol livro "Portinori" (L6o
Christiono Editoriol), tqlvez diferenciondo o suq obro do dos
murolistos mexiconos, observo enfoticomente que Condido
Portinori 6 o pintor do Terceiro Mundo, pois 6 oquele copoz
de expressor os suos questOes fundomentois em formo elevodo, porodigm6tico e universol.
Certomente outro equivoco, desto vez
relocionqdo o miticos premissos vonguordistqs otribuidos oo
modernismo, especiolmente d frogmentog0o de linguogem
e de sentido est6tico do obro de orte, deve-se mois d peculioridode do comportomento e tend6ncios d hegemonio em
poises n0o totolmente desenvolvidos do que o quolidode intrinseco de seu trobolho: troto-se do crengq de que s6 6 possivel o ofirmogOo de novos tendOncios e ortistos com o morte
ou ossossinoto dos ortistos precedentes. Porece imperdo6vel,
tomb6m, o foto de Condido Portinori ter sido omodo, e oindo
o ser, pelo populog0o brosileiro, Poro olguns, fere o preceito
de obrigot6rio hostilidode entre ortisto de vonguordo e p0blico e esto relog0o omoroso se constitui em ofenso pessool.
Ndo conhego quolquer outro ortisto no hist6rio nocionol que
tenho sido tdo otocodo quonto Portinori. E o noturezo destes

otoques ndo conheceu limites, incluindo oi criticos
foctuolmente errodos, com trogq.Ceffi* suos obros poro
:do}stu&"$9vo (God e ntif c o- o s c o m o p e rio do qutoritdrlo
ve rno Gett io Vo rs os, r es Siffgo4gmelte noer 6p-fug
esquecido que o ofirmogdo do quolidode de um ortisto deste porte, envolve imediotq lmente os questOes de identidode
ou de identificoQdo nocio nol (n0o. e o mesmo coisq), fulcro
"='ittt:, il
de groves interesses.
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Em

.l946,

o poeto Corlos Drummond de

Androde, figuro centrol no poesio modernq brosileirq, quondo do bem ocolhido exposigdo de Portinori em Poris, em corto oo ortisto diz o seguinte: "... Foi em voc6 que conseguimos
o nosso expressdo mois universol, e ndo openos pelo ressondncio, mos pelo noturezo mesmo do seu g6nio criodor, que
oindo que permonecesse ignorodo ou negodo, nos solvorio
poro o futuro,,."
Retroto do Brosil, As pequenos est6rios do
pois estdo poro sempre registrodos com extremo ternuro ou
dromoticidode, L6 estoo os jogos de futebol no chdo de terro vermelhq do interior poulisto, o circo mombembe, o morte
nordestino e o enterro no rede, o migronte fomilio de retirontes, os indios Coroj6s e o seu potrimOnio gr6fico, os lovrodores, os estivodores, o festo de Sdo Jo6o, os espontolhos, os
bichos do floresto omozOnico, os congoceiros, o converso
omigo dos mulheres, o folcl6rico Bumbo-Meu-Boi, As principois cenos do hist6rio civico brosileiro tomb6m estdo configurodos em sinf6nico concepgdo: Tirqdentes, A Primeiro Misso no Brosil, O Descobrimento do Brosil, A Chegodo do Fomilio Portugueso d Bohio. E, numo oceitogdo e omoroso otuolizogdo do misticismo do nosso povo, um extroordin6rio e
inocreditdvel conjunto de obros de temos e espirito religiosos: A Sonto Ceio, Sdo Froncisco, Sonto Antonio, Soo Jodo do
Cruz, Nosso Senhoro do Cqrmo, Jesus, Ldzoro, Jeremios, o Vio
Crucis, Este retroto do Brosil, o mois completo jd reolizodo por
um ortisto, est6 no obro oceonico do pintor condido Portinori.
Que pois ndo gostorio de ter um ortisto como este, que tivesse fixodo e dodo formo o suo olmo? Com esto omplitude.
multiplicidode de temos, ombigdo pontogru6lico e copocidode de reolizogdo,ndo conhego nenhum outro exemplo,
Condido Portinori (.l903, Brodowski, Sp1962, Rio de Joneiro,RJ), o mois conhecido pintor do hist6rio
do pois tornou-se, poro o povo brosileiro, sin6nimo de orte, Esto
identificogoo de um ortisto com o pr6prio essOncio de suo otividode 6 o moior reconhecimento p0blico imogin6vel, No hist6rio recente do orte, poucos ortistos obtiverom esto identificogdo populor entre o fozer e o noturezo do otividqde, como
6 o not6vel coso, por exemplo, de Vincent Von Gogh, com o
sSculo dezenove, e Poblo Picosso, com o s6culo vinte,
24

Portinori 6 outor de umo obro verdodeiromente monumentol, se considerormos o tomonho de suo produgoo, o quolidode e os diversos suportes e t6cnicos utilizodos, Condido Portinori 6 o moior murolisto do nosso hist6rio e
o suo obro est6 obrigodo em pr6dios significotivos, como o
Minist5rio do Educogdo,no Rio de Joneiro. morco fundomentol do nosso orquiteturo modernisto; lgrejo do Pompulho, no
moderno boirro do Pompulho, em Belo Horizonte, semente do
futuro copitol Brosilio; no Biblioteco do Congresso, em Woshington; no sede do ONU, em Novo York, Al6m disto, q suo
obro enfrentou os ossuntos mois significotivos do pois, do inf0ncio d vido rurol, dos mozelos sociois monifestodos nos retirqntes nordestinos o sogo hist6rico do formog0o do nocionolidode, Em codo um destes ossuntos, o contribuigdo do ortisto tornou-se referOncio obrigot6rio,
No suo formogdo, nos dois decisivos onos
que possou no Europo, Cdndido Portinori quose ndo pintou.

oproveitovo o PrOmio de Viogem oo Exterior e dedicou-se
o ver e estudor. Em entrevisto o "O Jornol", em 1928, ontes do
emborque, ele diz: ",., entendo que q estodio no Europo ndo
deve ser oproveitodo pelo pintor poro umo produgdo intenso e quose nodo meditodo, como t6m feito olguns colegos,
Considero-o um prOmio de observogdo, O que vou fozer 6
observor, pesquisor, tiror do obro dos grondes ortistos - do
possodo, nos museus, ou do presente, nos golerios - os elementos que melhor se prestem d ofirmog0o de umo personolidode, Procurorei encontror o cominho definitivo do minho
orte fozendo estudos e nunco quodros grondes,,,", E desso
moneiro que este ortisto conduziu o suo vido, ver e estudor e
crior umo obro 0nico e sem iguol, Disciplino f6rreo e intelig6ncio, Cdndido Portinori inicio os seus estudos no Liceu de
Artes e Oficios e ingresso no Escolo Nocionol de Belos Artes,
.l9.l9,
no Rio de Joneiro, em
onde curso desenho figurotivo
com Lucilio de Albuquerque e pinturo com Rodolfo Amoedo
e Botisto do Costo, Desde o fim do d6codo de 30 que se ofirmo definitivomente como gronde ortisto por meio de representogOes e interpretog6es do reolidode sociol brosileiro,
como no s6rie "Os Retirontes". Em 1936 iniciou os ofrescos e
poin6is de ozulejos no pr6dio do Minist6rio do Educog0o e
SoOde, Em 1956, por ocosido do inougurogdo dos poin6is
Ele

"Guerro e Poz", no ONU, recebe os pr6mios Guggenhein e
Hollmork Art, Entre os exposig6es de que porticipo destocomse Soldo Nocionol de Belos Artes, Rio de Joneiro, 1922 e 31;
individuol no Museu de Arte Moderno de Novo York, 1940;
Bienol de Venezo, 1950 e 54; Bienol lnternocionol de Sdo Pou.l985;
lo, em v6rios edigOes de l95l o
Guggenhein Museun,
.l959,
Novo York, 1957; Golerio Wildenstein, Novo York,
De nenhum outro ortisto ou sdbio, pintor
ou escritor, recebemos um legodo de tronscend6ncio lirico
de nosso hist6rio compor6vel oo dele, E se somormos os seus
grondes murois...entdo estoremos em foce de um ocervo de
pinturo hist6rico-sociol de determinodo povo e regido que se
poder6 reconhecer como dos mois not6veis do hist6rio do
pinturo, escreveu o critico de orte Clorivol do Prodo
Vollodores.
De que moneiro oquele pintor de peque-

no porte, cujo primeiro infdncio foi t0o fr6gil que o fomilio
duvidovo de suo sobreviv6ncio, construio estos obros que
exigiom tonto sober, vigor fisico e tenocidode ? Eis umo hist6rio comprovodo.
Cdndido Portinoricontou oo Presidente do
Bonco do Bohio, Clemente Morioni,que se inspiroro em olgumos pinturos do renoscimento veneziono poro pintor o murol
"A chegodo de D. JoOo Vl qo Brosil", O que ndo chego o ser
propriomente umo confidOncio notdvel, dodo o suo odmirog0o pelos venezionos, especiolmente Veronese, mos ojudo o
desfozer equivocos, A suo outro odmirog0o, Grunewold, fornece umo pisto sobre o expressionismo de Portinori. A respeito deste murol, o seu oluno Enrico Bionco contou, em 1977,
no livro "Portinori desenhisto", umo onedoto que presenciou,
Terminodo o primeiro dos moquetes, Portinori convidou o seu
omigo, o orquiteto L0cio Costo, outor do plono piloto de
Brosilio, poro conhec6-lo, L0cio Costo observou que o pinturo tinho dois orbitr6rios pontos de fugo, um do multiddo, outro do horizonte. E que isto ero morovilhoso, j6 que, oo contr6rio do orquiteturo, o pinturo tinho esso liberdode po6tico,
pois o obrq ero hormonioso, Portinorificou mortificodo e, imediotomente, se propOs o corrigir esso "besteiro". Trovou-se,
entdo, um didlogo de oposig6es, que se prolongou em telefonemos, nos quois L0cio Costo implorovo oo pintor ndo fozer

o modificog0o, orrependido do suo observogdo e orgumentondo que o pinturo nodo tinho o ver com o l6gico. Portinori,
inflexivel, terminou por olteror o pinturo e conferir, como 6 do
trodig0o, umo s6 perspectivo, um 0nico ponto de fugo, poro
umo pinturo figurotivo,
Esso obro monumentol foi feito poro o
novo sede do Bonco do Bohiq, em Solvodor, por encomendo
de Clemente Morioni. ex-Ministro do Educogdo e Culturo, Pintodo no Rio de Joneiro, num pr6dio no Ruo do Assembl6io,
foi remetido poro o Bohio e montodo, o pedido de Portinori,
pelo pintor Jos6 Poncetti.
E umo pinturo sinfOnico e de esplendor,
luminoso, com umo explosdo de omorelos e broncos onde os
cores crepitom e revelom os suos virtuolidodes. E not6vel
como umo pinturo feito com podrOes tdo rigidos - o orgonizogdo dos mossos crom6ticos, o estruturo geom6tricq, o representogdo severo - posso conter tqntos questOes do orte e
do culturo contemporOneo, especiolmente os relogOes de cor
e o estruturo geom6trico; o consciOncio individuol versus o
ononimoto funcionol; o poder e o teotrolizog0o do oto p0blico. Quondo comporomos esso pinturo com um desenho preporot6rio, oindo tdo desprovido dessos groves questOes e dq
fulgurogdo finol, percebemos o longo cominho do ortisto ot6
o reolizogdo de umo obro mogno, como esso. O ex-Ministro
do Educogdo e Culturo, Clemente Morioni, no seu testemunho sobre o poinel percebeu com exotid0o o cor6ter ovongodo do pinturo e, oo mesmo tempo, o suo filiogdo cl6ssicq:
"...O quodro soiu, evidentemente dentro do t6cnico do modernismo, mos obedecendo o umo ordem hier6tico, que lhe
dovo o visdo de umo pinturo cl6ssico,,,".
Nenhum ossunto porece pequeno oo pintor, nenhumo ceno do vido cotidiqno, dos terrenos boldios d
ceno dom6sticq, Conhecido por seus temos fortes e omplos,
tois como o cotidiono do povo, os solenes morcos do hist6rio
p6trio, os principois ossuntos do cristionismo, Portinoritomb6m
pintou flores. Nos suos pinturos, os flores e os folhos costumom
ser et6reos, sem volume, como se fossem lembrongos, mem6rios do ossunto flores, Um voso com flores pode ser inteiromente pinturo, linguogem, e ndo simplesmente representogoo de belezo decorotivo e superficiol, que Portinori detes-

tovo. O desenho sobre olgumo coiso,6 designor, nomeor, dor
nome ds coisos e, com este oto, trozO-los poro o reino do humonidode, A orte chineso e, depois, o joponeso, levou esse
conceito oo supremo grou de moestrio. Os extroordindrios
grovodores joponeses - Suzuki Horunobu (1725- 1770), Korin
Ogoto (.l658 - 1716), Torii Kiyomosu (1752- l8l5), Kotsushiko
.l858),
Hokusqi (1760 - 1849), And6 Hiroshige (1797 Torii
Kiyonogo (1679 - 1763), poro ficor nos mois conhecidos - que
forom fundomentois no formogoo do orte moderno europ6io,
trobolhorom sobre situog6es objetivos: o ponte, o vido cotidiono, os pescodores, os gueixos, qs florestos, o mor. Mos essq
descrigdo ero o do orte e ndo o do pretenso reolismo, ou sejo,
do entendimento convencionol, A influ6ncio deveu-se d superioridode desse sistemo, o criogdo do linguogem o portir
de um referente reconhecivel. E o que Portinori foz com o
mundo pequeno, folguedos infontis, o dom6stico voso de flores, Frogmentos memoriolisticos do belezo pressentido.
No dio 6 de fevereiro de 1962, com openos 58 onos de idode, morreu o pintor Condido Portinori, intoxicodo pelo contoto com o tinto o 6leo, especiolmente o
broncq que continhq metois pesodos. Ele trobolhou com tOo
espontoso vigor e tenocidode que foi copoz de construir umo
obro 0nico, retroto do Brosil como nunco houve iguol, Tolvez
o ortisto intuisse umo vido breve poro tdo gronde omor. A suo
morte conscientizou o todos sobre o que perdiomos, o po6tico ortisto nocionol, O melhor texto necrol6gico no nosso literoturo foi o escrito por Antonio Collodo sobre Portinori. E in0meros monifestogOes celebrorom o seu trobolho e se incorpororom o ele.
Ouilherme Figueiredo, escrilor
e teatr6logo:
"Somos ossim, Um dio, seremos openos os
forropos de norrotivo de nosso existOncio, E mdos 6vidos, mdos
s6biqs do futuro virdo recompor o que fomos, vir0o surpreender-se de n6s, E do p6 que seremos, retirordo o que beberom
oqueles olhos e o que se escopou por oqueles dedos. E sobe-

rdo que neste lugor existimos, porque ele inventou o nosso
eternidode."

Monuel Bondeiro, poeto:
"Portinori ndo 6 so o moior pintor brosileiro de todos os tempos: 6 o exemplo 0nico em todos os nossos
ortes do forgo do povo dominodo pelo disciplino do ortisto
completo pelo ciOncio e pelo instinto infolivel do belo".
Portinori 6 o morco ofirmotivo do nosso
modernismo, um dos moiores ortistos brosileiros de todos os
6pocos, simbolo ortistico nocionol, outor de umo obro monumentol, com poucos equivolOncios mundiois e, em nosso pois,
o outor de umo odiss6io sobre o nosso vido e o nosso gente.
Al6m disto, o quolidode est6tico de Portinori. o grondezq de
seus temos, o ousodio de interpretogdo e o corogem de escolho de ossuntos, com dificuldodes infinitos, o corocterizom
como um dos grondes ortistos do s6culo vinte, Portinori 5 o
norrodor de mitos, o nosso Homero. E no suo obro encontromos o imobilidode do trog6dio, o tempo porodigmdtico do
simbolo e o ousOncio do ogitogoo do simples dromo, Portinori
6 o tessituro que orgonizo e formo o bose dq orte brosileiro, o
morco do nosso moturidqde, o ponto olfo, do quol podemos
contemplor o nosso ponoromo.
No dio 9 de fevereiro de 1962, trOs dios
op6s o morte de Condido Portinori, o moior poeto brosileiro,
Corlos Drummond de Androde, publico o poemo "A Moo",
do quol este trecho foi selecionodo:

"Entre o cofezol e o sonho
o goroto pinto umo estrelo dourodo
no porede do copelo,,."
"...A mdo sobe o cor do cor
e com elo veste o nu e o invisivel.
Tudo tem explicoeoo porque tudo tem

(novo) cor. "
".,O que ero dor e flor, conhecimento
plostico do mundo.
A mdo-de-olhos-ozuis de Condido
Po rtin o ri "
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Pequeno jordim interior
desenhodo por Portinori
compondo o polovro "Dio"
(Deus).

lnterior do residOncio.
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Detolhes do oteli6 do ortisto.
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Aspectos do oteliO do ortisto,
visto porciol de cloroboio e
detolhe de "fugo poro o Egito"
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Covolete de Portinori.
41

Pogs , 42, 43, 44, 45, 46 e 47

Ferromentos, pinceis,
bisnogos de tintos.
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Quorto dos Desenhos
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Cobego de muloto.

.l935.

Af resco,

42x 38 cm

Perfil do ovo.l935. Pog. 56, olto.
Af resco

20xl8cm
Cobego de muloto,

.l935.

pog, 56, boixo

Af resco

57 x 38 cm

pogs. 58, 59 - Solo de estor
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A GRAVATA DO MESTRE.
Conto-se que o Pintor
Condido Portinori gostovo de se opresentor
elegontemente em p0blico, no melhor estilo
dO epoco: Suspensorios, obotOoduros, Colete, poleto e grovoto, Em olgUnS relotos identifico-se ot6 o nocionolidode itoliono de olguns de SeUS Coletes, Este gosto pelo esmero
em nodo olterovo o modo de vido simples
do <lrtisto cujos volores prinCipois erom o estudo, o trobolho e oS reloQOes humonos, As
vezes, o estor odequodomente vestido e
umo rigoroso formo de ndo chomor otenQdo
sobre si mesmo.
Tombem os luvos, que nos
0ltimos onos de vido usovo oo pintor, chomovom o otenQdo, MoS oqui ndo Se referio
o elegOncio, e se trotovo de tentor bloqueor minimomente o oQOo dos metois pesodos
que olgumos tintos continhom e que prej udicorom mortolmente o so0de do ortisto.
De umo moneiro, ou outro, os hobitos e o indumentorio do pintor

mois fomoso do pois erom notodos e
registrodos, como hoje e objeto de curiosidode o vido porticulor dos ostros de
cinemo, de televisdo e dos esportes, Poro
Condido Portinori os elementos diversos
e dispores do vido erom iguolmente
interessontes, Esto CUriosidode e tolerOncio
61

podem explicor, em porte, o exercicio, o oprofundomento
e o suo moestrio pict6rico em ossuntos tdo diversos quonto o misticismo, o hist6rio, os jogos infontis, o retroto, os
fovelos, o rurol, os migrontes, o herongo visuol indigeno, e
in0meros outros motivos,
Portinori ndo fez, como tontos outros ortistos, um temo e um ossunto como seu interesse fundomentql. Alguns ortistos brilhontes forom deste jeito. Aindo
que tivesse um possodo cl6ssico excepcionol, o que tornou Constontin Broncusi um icone do modernidode foi o
obsessivo formo ovol que ele polio infinitomente e que se
tronsformou em possoro, em rosto, em golo e em ovo, Ou
Piet Mondrion cujo periodo moduro se possou no construgoo de relogOes e ritmos geom6tricos,
Acredito que Portinori deverio escolher
com certo cuidodo os suos roupqs, por que o modo, com
todos os suos implicogOes comportomentois, historicos, industriois, comerciois, serio pouco interessonte poro ele? E
dentro desto posturo pessool que eu entendo o criogdo
de duos grovotos, codo umo com sete voriogoes crom6ticos, que condido Portinori fez em l95l e que forom onunciodos com destoque pelo "A Exposigoo Avenido,,, no jor_
nol "O Globo", no edig0o de 3 de dezembro de I95.l. Em
umq, o motivo ero "gorimpeiros", no outro, o motivo ero
um golo, E exotomente esto que nos interesso neste momento, pois, pelo primeiro vez, est6 sendo exposto publi_
cqmente, no Museu Coso de portinori, em Brodowski.
E justomente em I951 que se reolizo o
primeiro edigdo do principol evento internocionol do Brosil, o lo. Bienol lnternocionol de Soo poulo, E esto edigoo
reservo umo solo especiol pqro mostrqr o trobolho de
Portinori, reconhecimento oficiol do pois oo seu ortisto moior. Poro se ter presente o grondezo dos reolizogdes do ortisto ot6 entdo, bosto sober que os ofrescos do edificio
Minist6rio do Educogdo e culturo, morco do nosso modernismo orquitetonico, forqm reqlizodos entre .l936 e 1944.
o poinel "A Primeiro Misso no Brosil" foi pintodo em lg4g.
E, em 1949, o fomoso poinel '.Tirodentes,,.
Umo simples grovoto neste esplendor de
reolizogoes? Tolvez Portinori estivesse ojudondo um omigo
62
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Objetos pessoois

necessidode de recursos finonceiros. Ou, provovelmente, o
ortisto gostosse do desofio de inventor umo peeo industriolizodo, E poro ele ndo hovio ogdo menos ou mois importonte,
tol o suo const6ncio e dedicog0o permonente oo trobqlho,
Portinori j6 foi chomodo de lovrodor de quodros. O moior
murolisto brosileiro entregue oo oto de fozer estudos, guoches
e 7 combinogOes cromdticos, dentro do mesmo podroo 916fico, poro possibilitor opgOes oo cliente de "A Exposiedo",

O nome do motivo no grovoto n0o

6

o golo pintodo, mos "Alvorodo".
Entdo ndo 6 o golo que interesso, mos
o conto do golo,
Noo 6 nem mesmo o conto do golo o

principol, mos o que onuncio este conto, o futuro,

o

noscer do dio,

Alvorodo.

A obro de Condido Portinori ndo 6
elo tomb6m umo olvorodo?
Eu

ocho muito sugestivo o ossociogdo

deste trobolho com um hoiku de Buson (.l7.l5-.l783):
"Lovrondo o compo:
Desde o templo sobre o montonho
O conto do Golo,"

/
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Sdo

Jorge e o Drogoo,

Lopis s/ popel

6x23cm

1940,
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Soo Jorge e o Drogdo, 1943.
Pinturo murol o tOmpero
244 x 6l cm

Cozinho
pogs. 70,7 1 ,72, 73
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A CAPELA
DA NONNA
.l941

jd um ortisto conhecido no mundo inteiro, Condido Portinori tronsformou um quorto do coso
poterno em verdodeiro igrejo, um locol de rezo e meditogoo,
Esto "Copelo do Nonno" 6 um dos mois not6veis exemplos
do orte religioso nocionol e, opesor do locol oconhodo, umo
odoptogdo do espoeo dom6stico, elo tronsmite o sensogdo
nobre de um espoeo de orte e elevogdo reflexivo. Mois umo
vez couso esponto o vigor e o monumentolidode do pinturo,
se considerormos o frogilidode fisico do ortisto.
A suo ov6 poterno, Pellegrino, idoso e
entrevodo, chorqvq por ndo puder ossistir o misso com o ossiduidode hobituol. Pois bem, Condinho, como elo o chomovo, q consolou: "...Nonno, ndo chore, que eu pinto umo
copelinho pro voc6," A "Copelinho do Nonno" (vov6 em itoliono), como ficou conhecido, 6 um testemunho 0nico de
quolidode pict6rico, sentimento socro e omor fomilior, O seu
poi, em depoimento o Alceu Amoroso Limo, um dos mois importontes criticos literorios do Brosil, disse: ",., eu ndo sei se
Condinho 6 bom pintor, que eu ndo entendo disto. Agoro, o
que eu sei,6 que ele 6 um bom filho", O ortisto, morxisto, foi o
moior pintor de temqs socros do nosso pois.
A primeiro misso nesto copelo foi rezodo
por Froncisco Siino, podre do cidode, com o presengo do
qrtisto, fqmiliores e omigos, Condido Portinori utilizou o t6cnico do t6mpero e os modelos forom os seus pr6prios fomiliores
e nelo estdo pintodos Luzio de Sirocuso, Sdo Pedro, Soo Jodo
Em

,

Botisto, A visitogoo com o Virgem Morio e suo primo lsobel,
Jesus pregondo o evongelho, Sdo Froncisco de Assis, o Sogrodo Fomilio. Sonto Ant6nio de P6duo.
Al6m do quolidode pict6rico, o vigor que
o suo pinturo socro monifesto est6 no nobrezo do sentimento
imonente. O conceito de generosidode e de omor oo pr6ximo que o ortisto possuio ero esse, o de um ser desprovido de
ombigOes pessoois e desejo de poder sobre os outros homens.
Observe-se umo dos suos pinturos mois conhecidos, um Sdo
Froncisco de Assis. Ele 6 de umo levezo e simplicidode incriveis. E o homem sonto porque omoroso com o noturezo, irmdo dos seres viventes, desprovido de interesses ocultos. E
este homem vitorioso contrq os opegos, sem posses, cujo corocteristico 6 o omor ilimitodo, o personogem do pintor. O
homem sem interesses ocultos. E este homem vitorioso contro
os opegos, sem posses, cujo corocteristico 6 o omor ilimitodo, o personogem do pintor. O homem que ndo desejo poder sobre o noturezo e os outros homens, O p6ssoro, presengo constonte no representogoo de SOo Froncisco, formo o
corpo do pinturo, o seu movimento e cromqtismo,
No coso de Condido Portinori, o pinturo
de temo socro ndo 6 umo representogdo t6cnico e frio de
motivos trodicionois, mos o interpretogdo e recriogdo do sentimento omoroso do vido espirituol e o recuperogdo do sentido religioso, o re-ligore, o juntor os portes, o tornor o que est6
no c6u iguol oo que est6 no terro, o refozer o n6 que une o
c5u e o terro, o celebrogdo do oliongo primordiol entre o
crioturo e o Criodor, o monifestogoo do j0bilo do 6xtose,
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Copelo do Nonno. 1941
Altor f rontol,
So nto Luzio
Pinturo murol o t6mpero
16l x 55 cm
Soo Pedro.
Pinturo murol o t6mpero
16l x 55 cm

,

Copelo do Nonno, 1941
Pogs,82 e 83
Sonto Luzio e Sdo Pedro. Det
,

Copelo do Nonno.
A visitoedo. Det.

1941

Pogs. 86 e 87
A visitoqoo,
Pinturo murol o tOmpero
.l80 .l60
x
cm.

,

Copelo do Nonno. 1941
Pdgs. 89, 90 e 95.
A sogrodo Fomilio. Det,

,

Pogs. 96 e 97
A Sogrodo Fomilio.
Pinturo murol o tOmpero.
.l80
x 163 cm
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Copelo do Nonno. l94l

.

Soo Jodo Botisto. Det.

Pog,97,
Soo Jooo Botisto.
Pinturo murol o t6mpero
180

x76 cm

Copelo do Nonno.

1941

Jesus Cristo - Det.
Pog , 99.
Jesus Cristo

Pinturo murol o t6mpero
180 x 71 cm
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Copelo do Nonno. 1941
Sonto Luzio- det.
Pog, I 0l
Sonto Luzio
Pinturo Murol o t6mpero
16l c 55 cm

.l94.l.

Copelo do Nonno.
Soo Froncisco de Assis - det.
Pog. I 03
SOo Froncisco

de

Assis

Pinturo murol o t6mpero
.l80
x 75 cm
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Copelo do Nonno.

1941

Sonto Ant6nio de Poduo, Det,
Pog

,
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Sonto Antonio de Poduo
Pinturo murol o t6mpero
114 x 77 cm
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lgrejo de Sonto Antonio, situodo no proeo
em frente oo Museu Coso de portinori.
.l08, .l09,
Pogs.
I l0
lgrejo de Sonto Antonio,
Condido Portinori
Sonto Antonio , 1942.
Oleo s/telo
2OO x 78 cm
Pog. lll
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Os MENlNos DE
BRoDowsKr
A extroordin6rio solenidode dos meninos
nos ofosto de imedioto do id6io preconcebido de que
Condido Portinori, piedoso, pinto o inf0ncio desomporodo,
Fosse umo pinturo sentimentol, neste sentido, elo serio nobre
e louvodo por suo solidoriedode, mos isto ndo bostorio, O que
temos oqui, nestos pinturos de criongos do interior poulisto,6
um duplo movimento do mesmo vetor. O primeiro, 6 o quolidode ortistico que torno o figuro emblemdtico e nos lembro
outores inesperodos, especiolmente um tdo diferente, como
Velozquez, Em ombos encontromos estq copocidode de tornor o figuro infontil em porodigmo, lm6vel, severo, concentrodo em si mesmo, um modelo de existOncio reol e, oo mesmo tempo, por suo inteirezo, eterno. O segundo movimento
deste vetor, 6 o inquietogOo do contemplodor dionte do intensidode do vido, o pergunto sobre o noturezo do infOncio
e do pr6prio exist6ncio. "Meninos de Brodowski", com o suo
recuso d demogogio e o opgOo pelo identidode do ser, constr6i um dos mois oltos momentos dq orte brosileiro,
Certomente o s6rie dos "Meninos de
Brodowski" desperto umo otengOo especiol, por ser muito conhecido e por registror o mem6rio do sentimento de
froternidode do ortisto. E umo s6rie de 22 desenhos de criongos de Brodowski, cidode no interior do estodo de Sdo Pqulo,
tornodo mitico pelo porodigmo criodo por Portinori.
A identidode do ortisto com q fonte de
seu trobolho se deu longe do Brosil, em suo estodio no Europo, quondo, impregnodo do gronde orte que tonto odmirovo, surpreendeu-se oo folor de um tipo corocteristico de suo
pequeno cidode, no interior poulisto, E noquele momento em
que ele percebe o que verdodeirqmente virio o ser o veio
emocionol principol de seu trobolho.
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Desto viogem de observogdo, emerge o
que serio o mote de umo vido de pintor brosileiro, como se
pode ver nestes tr6s trechos selecionodos de suos cortos:
",.. Giotto ndo 6 gronde? Os primitivos ndo
sdo grondes? Eles viojorom? virom museus ? Creio que ndo,
Eles viverom no meio de seu povo, viverom dentro deles mesmos e mois dentro do suo noturezo, portonto..."

",.,um coipiro,,, que qchovo um coqueiro
mois bonito que todos os museus..."

"...Poloninho 6 do minho terro, de
Brod6squi. O Poloninho 6 boixo. muito mogro, com o coro
mole e esbronquigodo pelo omoreldo. Ele tem o ospecto de
umo criongo seco e doente - ndo tem express0o - mos o
gente, olhondo poro ele, v6 logo que 6 o Poloninho, por couso do bigode empoeirodo e rolo, com olgumos folhos...vim
conhecer oqui o Pqloninho, depois de ter visto tontos museus,
tontos costelos e tontq gente civilizodo. Ai, no Brosil, nunco
pensei no Poloninho... Vou pintor o Poloninho, vou pintor oquelo gente com oquelo roupo e com oquelo cor..."
No suo 0ltimo viogem d Europo, j6 pr6ximo do suo morte, Condido Portinori foi ver o "Cristo", de
Grunewold, em Colmo, Frongo, O museu est6 fechondo e,
qpesor de suos s0plicos, o segurongo ndo obre os portos poro
o pintor. Portinori observo o pinturo por umo fresto e se impregno desto entrevisto belezq e de seu pr6prio sentimento
do infOncio em Brod6squi e de suo despedido do vido e do
universo omodo do orte, Ele escreveu este poemo, dotodo

de l,l l.l96l:
"Morto mos oindo
Cominhondo quis te
Ver, Ndo importo
Se fechorom o entrodo
Ndo quiserom que te visse, mous ventos soprorom.
Vi-te do buroco do luz
Vi-te no oso do sol

Vi-te no espogo como umo
Asq. Vi-te brincondo com
As criongos
Vi o circo oo teu redor,,,
Senti oqueles mesmos ventos
Dos subterr0neos que penetrqstes.
Senti-os sob meus p6s:

Povoodos de ossombrog6es.

Querem escopulir do sombro
No dio de luo novo te
Levei o poeiro vermelho do
Meu povoodo, ero s6 o que tinho,,,".

deste povoodo, desto poeiro vermelhq,
que o sentimento refoz o mito do infOncio e o olegrio que
E

jomois encontrorio entre os odultos, gerodores de
incompreensOes e de tristezo, Os "Meninos de Brodowski" 6
um documento 0nico, mem6rio e testemunho, e fidelidode
oo que vivero e oo que os seus olhos virom. No longo poemo,
"O menino e o povoodo", bolongo do inf0ncio, o pintor escreve:

'Encontomento. No sil6ncio podiomos
Perceber o menor ruido
Horo do deslocomento dos
Pequenos lumes... Onde ondom
Aqueles meninos, e oquele
C6u luminoso e de festo ?
Os medos desoporeciom
Sem nodo dizer nos recolhiomos
Tronquilos.,, "
Os meninos ndo desoporecerom, ficorom

indel6veis no orte de Condido Portinori, poro sempre tronquilos e sem medos.
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