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Nem todos sabem, mas o
mais brasileiro dentre os gran-
des pintores italianos começou
sua trajetória na propaganda —
ou em uma tentativa frustrada
de fazê-la, a despeito do seu ta-
lento. Fulvio Pennacchi (1905
- 1992), integrante do chama-
do Grupo Santa Helena das ar-
tes plásticas de São Paulo, jun-
tamente com outros patrícios
italianos, trabalhou na criação
e no esboço de mais de 50 car-
tazes publicitários quando che-
gou ao País como alternativa de
subsistência na cidade. Essa
produção, praticamente igno-

americanos tomarem conta
dessa linguagem. Outra prova
disso é o trabalho, até hoje lou-
vado, do francês Toulouse-Lau-
trec: misto de pintor, cartazis-
ta e litógrafo, ele abandonou a
perfeição formal em nome das
pinturas promocionais dos bor-
déis e dos mundanismos do
Moulin Rouge.

Assim como Lautrec, Pen-
nacchi recebeu uma educação
artística formal e aprofundada,
mas não se voltou "contra" a
erudição como o francês. Pelo
contrário: como diz o diretor
do IMS e curador da mostra,

bra que a chegada do pintor à
publicidade foi acidental. Inte-
grante de uma das últimas le-
vas de imigrantes italianos no
Brasil, Pennacchi chegou a São
Paulo em 1929 buscando opor-
tunidades de trabalho e dei-
xando para trás um país ainda
esfacelado, tanto pela Gran-
de Guerra quanto por suas ten-
tativas de unificação federati-
va. Seu azar foi que, poucos
meses após a imigração, acon-
teceu o histórico crash da Bol-
sa de Nova Iorque, que afetou
toda a economia ocidental do
período. Com condições de ofe-

tino comercial, sem contar que
Pennacchi não falava portugu-
ês e seu sócio já trabalhava re-
gularmente como escultor, em
especial com mármore", desta-
ca Franceschi. "Talvez o fato de
não terem feito concessões es-
téticas também tenha prejudi-
cado", especula. O curador
acredita ainda que o cartaz foi
a "mídia" escolhida para ser
vendida porque, já naquela
época, São Paulo contava com
amplas áreas urbanas que per-
mitiam a inserção de cartazes
de grande proporção. Dito isso,
percebe-se que mesmo a tene-

não deu mais nada"), Pennac-
chi usou seu talento artístico
para ilustrar e vender seu pró-
prio negócio — um açougue de
nome Boi de Ouro, localizado à
rua Bela Cintra na capital pau-
lista. A partir daí, é história: de-
pois de ter lecionado na escola
Dante Alighieri e feito diversos
afrescos para residências e pré-
dios comerciais da região, o ita-
liano passou a freqüentar o ate-
liê de Rebolo Gosales, no Pala-
cete Santa Helena, onde os pin-
tores Mário Zanini e Clovis Gra-
ciano montaram seus espaços.
O ambiente, pelo qual também

Cartazes do pintor italiano Fulvio Pennacchi, falecido em 1992, mostram os primeiros trabalhos do artista a partir de sua chegada ao Brasil em 1929

rada tanto pelos historiadores
de arte quanto pelos (raros, ali-
ás) pesquisadores da publicida-
de nacional, foi resgatada pelo
Instituto Moreira Salles (IMS,
que tem o Unibanco como man-
tenedor) na exposição Os 'Re-
clames' de Fulvio Pennacchi:
Primórdios da Propaganda Bra-
sileira, que permanece aberta
ao público até 18 de setembro
à Rua Piauí, nº 884, no bairro
de Higienópolis em São Paulo.

A exposição — inédita e fru-
to da venda desse material ao
IMS por um marchand na dé-
cada de 90 - - é uma ótima
oportunidade para comprovar
que a propaganda gráfica sur-
giu como uma corruptela das
artes plásticas, notoriamente a
européia, ainda antes de os
conceitos promocionais norte-

Antonio Fernando de Frances-
chi, o artista italiano não dei-
xou de lado sua formação nas
tentativas de fazer propagan-
da. No momento de sua che-
gada ao Brasil, em 1929, seus
trabalhos evidenciavam uma
forte influência do futurismo,
e suas duas dimensões visuais,
do "retorno à ordem" de algu-
mas das escolas modernistas e
também da art déco, caracte-
rísticas que acabariam por di-
luir-se nas pinturas, cerâmicas
e murais que marcam seu le-
gado. Pennacchi foi um artis-
ta que, a partir de uma forma-
ção tradicional, transitou en-
tre diversos estilos e técnicas.
"Essa exposição é uma ponta
do iceberg que representa sua
obra", conta Franceschi.

O diretor do instituto lem-

recer trabalho apenas como ar-
tista — formado pela Academia
Real de Pintura de Luca, na
Toscana, o que não era pouca
coisa —, ele buscava alternati-
vas de subsistência na comuni-
dade italiana da cidade quan-
do encontrou o escultor Ante-
lo Del Debbio. Juntos, partiram
para uma espécie de "agência
de propaganda" que vendia
layouts de cartazes para os in-
dustriários compatriotas da
época. A Clamor nunca foi re-
gistrada na junta comercial
paulista, de acordo com a pes-
quisa feita pelo IMS para orga-
nizar a exposição.

O mesmo pode ser dito so-
bre o próprio aproveitamento
das criações: não há registro de
"veiculação" oficial alguma.
"Creio que eles tinham pouco

brosa poluição visual da cida-
de no século 21 tem lá seu fun-
do histórico...

Os trabalhos apresentam al-
guns exercícios de divulgação
de produtos como cigarros,
chapéus, cafeterias, guarda-
chuvas e sombrinhas, quase
sempre deixando uma "espera"
ou indicação no layout para a
inserção de uma marca. O tra-
ço ainda jovem de Pennacchi
também aparece ilustrando
cartazes carnavalescos (que
trazem uma inevitável mistura
entre elementos brasileiros e
do carnaval de Veneza), bem
como de perfumes, xaropes
para tosse e da Pirelli.

Diante do fracasso da ope-
ração (seu diário, em 1932, diz
que "Fatelier Clamor non ha piu
dato mula", ou "o ateliê Clamor

circulavam Alfredo Volpi, Ma-
nuel Martins, Alfredo Rizzoti e
Aldo Bonadei, por exemplo,
acabou por gerar massa crítica
própria a ponto de ser identifi-
cado como Grupo Santa Hele-
na — marco das artes plásticas
em São Paulo.

Passadas as décadas, em
atividades de cunho sacro e
popular e mesmo após um pe-
ríodo de recolhimento do cir-
cuito artístico, o trabalho de
Pennacchi entraria de vez para
as artes nacionais com a expo-
sição e o livro Pennacchi -
Quarenta Anos de Pintura, or-
ganizada pelo Museu de Arte
de São Paulo em 1973. Foi a
deixa para uma série de home-
nagens no Brasil e no exterior
e o reconhecimento definitivo
de sua obra.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27,n. 1165, p. 61, 4 julho. 2005.




