


ara os antigos romanos, o ho-
mem livre, dono apenas de sua
própria descendência ou pro-
le, era um "proletário". Desde
o século 19, os socialistas e co-

munistas têm no "proletariado industrial"
a classe capaz de transformar o mundo. Já
na concepção dos "capitalistas modernos",
embora alguns proletários ainda possam ca-
racterizar uma perigosa ameaça de reforma
social, a maior parte deles soma bons par-
ceiros. Na verdade, o proletário é apenas
o ser humano desprovido de meios de pro-
dução que vende sua força de trabalho para
garantir a sobrevivência.

Em meados da década de 30, na cidade
de São Paulo, um modesto grupo de artistas
plásticos descendentes de imigrantes (ten-
do a Itália como origem predominante) im-
provisou estúdios em salas do Palacete San-
ta Helena, no centro da capital paulista. O
ambiente era perfeito, já que ali funciona-
vam sindicatos de trabalhadores. Os pinto-
res eram autodidatas ou ex-alunos dos cur-
sos profissionalizantes do Liceu de Artes e
Ofícios, filhos de operários da indústria que,
então, despertava no Brasil do pós-guerra.

Logo os "artistas proletários", que para
sobreviver faziam pintura decorativa em re-
sidências e empresas, passaram a ser conhe-
cidos como o Grupo Santa Helena. Embo-
ra sem pretender posições ideológicas, eles
confrontavam os "modernistas" da Sema-
na de Arte de 22 — intelectuais com berço
na fina burguesia paulistana. Interessados
num permanente acesso e no desenvolvi-
mento do uso adequado de novos materiais,
em aprimorar sempre a técnica e, ainda, sa-
bendo explorar a sensação causada, na épo-
ca, pelo impressionismo, suas criações eram
inspiradas no construtivismo de Cézanne
e no vigor do traço de Van Gogh. Mas, cla-
ro, tinham a fundamentação clássica da
pintura italiana. Resultado: sucesso.

UMA REVELAÇÃO

Nesse movimento do Grupo Santa Helena,
que poderíamos chamar de "modernismo
contido" — já que rompia com o acadêmico,
mas não mergulhava na vanguarda —, a obra
desses artistas mostra os limites de sua con-
dição proletária, retratando paisagens des-
pojadas da periferia. A temática contempla
figuras dos estratos sociais mais humildes
da população, naturezas-mortas, marinhas,
festas populares, a religiosidade e o trabalho
simples do dia-a-dia. Entre os artistas pro-
letários estão Aldo Bonadei, Alfredo Volpi,
Clóvis Graciano, Francisco Rebolo Gonzales,
Fulvio Pennacchi e Mário Zanini.

Nascido em São Paulo, em 1907, filho
de imigrantes italianos, sétimo de nove ir-
mãos, Zanini cresceu e estudou no bairro in-
dustrial do Cambuci. Aprendeu pintura na
Escola Profissional Masculina, do Brás, e no
Liceu de Artes e Ofícios. Trabalhou como
letrista na Companhia Antarctica Paulista,
na Mooca. Aos 15 anos de idade, começou
a copiar pinturas antigas e, um ano depois,



pintou sua primeira paisagem. Em 1927, co-
nheceu Volpi, seu vizinho no Cambuci, e de-
pois foi trabalhar no escritório de decoração
de Rebolo. Ambos, mais tarde, seriam seus
companheiros no Grupo Santa Helena. Za-
nini também criou azulejos para a Osirarte,
de seu amigo Paulo Rossi Osir.

Desde 1934, Mário Zanini participava
de exposições coletivas. Cinco anos após
sua primeira aparição em mostras artísti-
cas, ao participar do II Salão da Família Ar-
tística Paulista — movimento que surgiu
do Grupo Santa Helena —, mereceu do exi-
gente Mário de Andrade urna crítica: "Este
meu xará foi, para mim, uma revelação. É
difícil diagnosticar se a adversidade de seu
atual manejo do pincel indica riqueza ou
indecisão, mas pressinto nele o estofo de
um grande paisagista".

ASCORESDAVSDA

Os companheiros de Zanini, tanto do "Santa
Helena" quanto da "Família Artística", aca-
baram mais reconhecidos do que ele. Por
obra e graça do destino, Zanini não teve as
mesmas oportunidades de seus pares. Ape-
sar de ser um operário da arte, dedicado e
estudioso - tendo trabalhado como pin-
tor, desenhista, gravador, ceramista e pro-
fessor —, o artista viveu só, viajou pouco e

morreu pobre. A única vez que saiu do Bra-
sil foi por apenas seis meses, em 1950, por
conta própria, quando esteve na Itália, em
companhia de Volpi e Osir.

Embora tendo participado de importan-
tes mostras coletivas, exposto nos mais res-
peitados salões de seu tempo em todo o País,
inclusive em Bienais Internacionais de São
Paulo, o artista teve poucas exposições indi-
viduais em vida. Foram apenas três: na Li-
vraria Brasiliense (1944) e na Casa do Ar-
tista Plástico (1962), ambas em São Paulo; e
na Galeria Pancetti (1966), em Porto Alegre
(RS). O melhor e mais diversificado acervo
das obras de Zanini, doado pela família após
sua morte, em 1971, encontra-se no Museu
de Arte Contemporânea da Universidade de
São Paulo (MAC-USP).

Sem integrar necessariamente uma de-
terminada escola artística, mas com mui-
ta qualidade e refinada técnica, o trabalho
de Zanini — um dos maiores coloristas da
arte brasileira — revela profunda emoção
em suas pinceladas sensíveis e inteligen-
tes, estabelecendo no volume das formas
um mágico canal de comunicação. Porque,
em cada uma delas, é a luz que informa ao
espectador, em cores de grande intensida-
de, algo quase fauve, o que as linhas têm a
dizer. E são exatamente as cores que o di-
ferenciam de Volpi e dos demais compa-
nheiros do Grupo Santa Helena. As obras
de Mário Zanini, "naturezas vivas", nos fa-
zem refletir e sonhar, embora comprome-
tidas com um realismo não panfletário de
seus temas sempre populares.
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