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A exposição São Paulo Artes e Etnias de Percival Tirapeli é composta por três 

núcleos, dois deles diálogos entre figurações e abstrações. O primeiro, São Paulo 

Artes e Etnias, traz leituras dos monumentos da capital conjugadas a obras íco-

nes de museus, o segundo compõe-se de obras abstratas, e o terceiro, chamado 

de “Perspectivas Barrocas”, apresenta trabalhos que desenvolve há décadas 

como docente universitário, pesquisador e escritor. No total são 40 obras execu-

tadas em tinta acrílica, e um painel com seis metros de extensão com colagem, 

sobre a fundação de São Paulo.

O artista é pesquisador e autor do livro São Paulo Artes e Etnias, publicado 

em 2008 pelas editoras Unesp e Imprensa Oficial, base para as presentes obras – 

que apresentam composições verticais, articulando sempre dois motivos pictóri-

cos. Tal como no livro, os capítulos são sobre as diversas etnias que compõem a 

multiculturalidade da grande metrópole, que durante dois séculos abriga imi-

grantes oriundos de quase todas as partes do mundo. 

Os diálogos entre as obras de arte concebidas por artistas que encontraram 

em São Paulo o lugar para expressarem sua arte, conjugam-se nestas coloridas 

telas de Percival Tirapeli, de maneira a estimular o convívio tanto com as formas, 

como com os pensamentos desses artistas.

Nessa Babel às avessas, onde todos se entendem apesar dos diferentes idio-

mas, o artista ousa provocar encontros inusitados – como, afinal, tem mesmo 

que ser em toda a obra artística.

Laura Carneiro

SÃO PAULO ARTES E ETNIAS

Percival Tirapeli
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O exercício pictórico do afeto

Devedora, talvez, das cenas interiores e de sonhos, 
estas vistas urbanas destacam-se pela tradução 
cromática dos entornos. São construções antigas, 
prédios, monumentos, tornando-se beleza e poesia 
no conjunto invulgar. Como focos, pontos de vistas 
próximos, paisagens amplas: vistas em expansão, 
transformando-se em espaços de céus abertos e 
transparências atmosféricas. Valores dourados, 
malvas e cinzas dominando o caráter tectônico do 
esquema pictórico. Este conjunto de telas é uma 
maravilha de tonalidades, de harmonias ousadas, 
pois consegue reunir nos valores tonais a cidade que 
dorme e a aurora que vibra.

O resto é um conjunto de delicadezas e licenças 
plásticas. Percival destrincha entranhas de ferro, gra-
nito e tijolo que bocejam sob luz argêntea… Quão 
precioso é esse itinerário de tintas! É um apalpar da 
cidade sob a ótica de quem veio para trabalhar seus 
sonhos. E juntar-se aos outros que também aporta-
ram trazendo anseios e projetos. Justa homenagem 
à esta terra, e nela, o artista junta-se aos outros: 
Ettore Ximenes e sua independência; Manabu Mabe 
e seu azul que adentra o cosmo; A Colona de Porti-
nari, que vislumbra o Edifício Martinelli, De Chirico 
recebendo em praça de memória as chaminés dos 
Matarazzo. Dolorosas mães, de Aleijadinho e Negra 
de Tarsila entrelaçam-se. De fato, pintor, produção e 
local são parceiros, em síntese que sempre agrada.

A temperatura do espaço

A paleta presente remonta à própria cor que a cida-
de exibe. São Paulo aflora no trânsito entre a poeira 
dos séculos e o brilho do novo. No ajuste técnico, 

veladuras e bases. Virtuosismo do artista, este con-
vergir de transparência e cobertura. Os tons doura-
dos convivem em harmonia com o azul cobalto, o 
vermelho cádmio, o amarelo das novas formas.  
Percival encontra a definição cromática de sua  
devoção pela urbe – sua ciência do ato de pintar 
consegue conjugar a perspectiva escorçada e a  
mistura tonal para que o espaço vibre. 

Eis, nas telas, despontada, a visão do local. 
Senhorial e moderna, emerge São Paulo. E, para 
memorizar o que é tijolo, ferro, bronze, em diálogo 
cromático, uma estratégia de tons: abolir o uso do 
negro-de-marfim, tática fácil da obtenção das som-
bras. Prefere os terras, siena queimado ou natural, 
marrom, cinza, cores da natureza. “Esquentei a 
pedra, esfriei a pedra”, ressalta ele. E, destas esco-
lhas, faz brotar os céus, a modelagem das nuvens. 
Também aflorar o suporte da matéria sólida, do ferro 
e do tijolo. Acordo interior de cores! O aveludado 
dos céus conjuga-se à dureza do metal. O mundo 
se oferece em imbricações: o prédio tremula. Ora 
amarelo cádmio, ora malva, cinza. 

Apropriação e citação: modelando a visão

O conjunto das telas consiste em apresentar a rea-
lidade exterior conforme presença íntima. Equação 
plástica em definição pictórica. E o que as tintas 
desvelam quando assumidas em configurações? 
Paisagens, realidades celebradas de pontos focais da 
cidade capturada. Monumentos, esculturas, edifí-
cios, referências urbanas, construídas em pedra e 
cal. A Madalena de Francisco Xavier de Brito e uma 
Madona encontram-se em um azul de Volpí, a Mãe 

Preta do Largo do Rosário… os temas escolhidos 

descerram os valores morais que constituíram a urbe. 
É uma ciência de fazer aparecer o trânsito fugaz das 
etnias. Assim, o solo, o ar, a poeira cinza se imbricam 
com os valores tonais cálidos da gente que traba-
lhou. E trabalha, ainda e sempre. Percival tematiza a 
visão relacional entre superfície, atmosfera e figuras 
– mas compondo um mundo à parte. Como contem-
plar seu universo pictórico sem ter por princípio uma 
erudição composta por elementos sobrenaturais?  
Em sua representação espacial de tempos distintos, 
predomina a visão de algo singular, inapreensível. 
Com certeza, imensurável; pois catalisa a luminosi-
dade da tinta fresca, da pintura intensa que define 
o objeto próximo na história e poeira diáfana que 
adere à matéria antiga. 

De uma perspectiva cromática, a substância pre-
sente traz seu universo inviolado, que condensa  
passado e presente. Eis, na tela, a pátina verde e 
malva que recobre gretas e volumes na Catedral 
da Sé. À frente, o vermelho-cádmio que define as 
dobradiças da forma escultórica de Franz Weissman. 
Em outra, o azul-ftalo dos céus nativos muda confor-
me a distância. Equilibra, em cinza Payne, a tessitura 
do edifício dos Correios encimado pelo vulto de 
Ramos de Azevedo. As cores intensas do painel de 
Tomie Ohtake flutuam sobre a perspectiva movimen-
tada do Largo da Memória. O artista reconhece o 
universo paulistano como paisagem da memória: é 
paisagista da história e do tempo. 

Sua visão muda o sentido: Uma cidade que é uni-
verso, entrópica, volta-se para um exterior que é seu 
interior. Desvela uma intimidade aconchegante que a 
cor presente acentua pelo contraste. Claro, transpa-
rente, fluído, quando traz à superfície a densidade 
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da forma. Em Aurora e o Obelisco a luz apenas 
tange a forma prismática do monumento símbolo 
constitucionalista, orgulho paulista.

E a perspectiva que faz levantar olhos e 
deslizá-los até a glória celeste nas abóbadas? Dobras 
do tempo. Não existe o agora se o tom ocre não es-
corresse para o alto – suprema ironia – e encontrasse 
o azul intenso, lázuli, este sim, sólido, quase pedra. 
Inversão de sentidos – no solo, a transparência: no 
alto, a existência. E a harmonia cromática defi ne a 
existência, é missão ética.

Tudo é possível, na visão do artista. Ora et labora, 
reza e trabalha. O amor pela cidade, visão benediti-
na. O emblema da ordem transparece nas brechas. 
São Paulo reza e trabalha. Percival capta o apalpar 
da vida da metrópole como Jean Baptiste Chardin 
fazia com frutas e livros. Relembra o gênio francês 
na correção ao discípulo: “você não pinta com cores. 
Usa cores para expressar sentimentos.” 

Pintando o tempo divino

E eis que a pintura contempla o atemporal: pinta a 
duração. E com massas de cores, ideias contraditórias: 
simultâneo e sucessivo. Enxerga o já contemplado, 
seus vestígios, e o presente. No mais, é dessa conci-
liação que emerge a ideia central da produção. São 
Paulo é caldo de etnias e de seus legados culturais. 

Os personagens de Glória Imortal aos Fundadores 
fundem-se sob o brilho intenso do emblema da Com-
panhia transformado em cores do trançado tupi.

Para o pintor, tudo é inclusão, aparecem índios, 
caucasianos, asiáticos, afros.

Não há como escapar destas passagens tempo-
rais. Estão sempre presentes, mesmo ausentes. 

E é assim que a maestria do artista enxerga os anta-
gonismos: são desdobramentos e ramifi cações que 
se completam. O urbano paulistano não seria a sín-
tese que ele tanto ama sem a homenagem pictórica 
que inclui todos. 

E que inclui, também, o afeto íntimo. Que Henri 
Bergson denominava intuição. Pintar um espaço, uma 
sociedade, não é só confi gurar. É caminhar dentro. 

É caminhar por ruas, sentir imagens anteriores, 
enquanto tempos que perseveram. Captar, nas 
formas, transcursos que se dilatam em memórias 
afetivas. Passado, presente, juntos. 

Afi nal, o todo reside nos detalhes. Como as 
madeleines de Marcel Proust. O exercício desta pin-
tura, enfi m, é alegoria do contraponto, da elasticité. 
De um real que é entremeio, relação entre oposições. 
Liquefação do real. No mais, é poesia pura em cores, 
spinosiana. Ultrapassa o saber fenomenológico, e 
também o científi co, para se elevar à intuição pura; 
que é a forma perfeita do conhecimento. Como su-
geriu Baruch Spinosa, no século XVII: “um saber que 
penetra cada coisa, ilimitado, substancial, potência 
infi nita.” Sem direito às partes. 

Nostalgia da eternidade, unifi cação com a divin-

dade, como defi niu o barroco Karl Gebhardt. E nada, 
ninguém, é mais barroco que Percival – sua produção 
que iguala etnias, que não separa artes, ultrapassa a 
divisão dualista do mundo. Olha o universo e penetra 
na essência das coisas. E, podemos dizer, ver as coisas 
é contemplar Deus. 

Maria Elisa Linardi

Núcleo São Paulo Artes e Etnias

O diálogo entre monumentos públicos e seus 
logradouros na capital determinam esta plástica 
plena de citações desta Babel às avessas. Aco-
lhidos artistas de todas as partes do mundo, a 
capital fervilha no pulsar de tão diversas etnias 
dos dois hemisférios, em especial a partir do 
século modernista. Escultores estão presentes 
em museus, parques e praças, artistas plásticos 
em museus. Neste núcleo entrelaçam-se arqui-
tetos e escultores ecléticos com artistas plásticos 
modernistas; fi guração e abstração, confl itos dos 
anos 1950, temas que aqui convivem entre cores 
intensas e analogias iconográfi cas.
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No embate figuração x abstração, a arte paulista nos anos 1960 
optou pela arte concreta. Aqui transeuntes atracam-se com a 
arte de Sacilotto, a escultura monumental Primavera, de Galvez, 
com pinturas planas de Geraldo de Barros; Relevos em mármores 
de Carrara de Sérgio Camargo unem-se à Musa da Música de 
Brizzolara; Manabu Mabe com seu azul profundo embrica-se com 

a Musa do Café, de Emendabili, homenageando a cafeicultura 
paulista. A Série Núpcias é o gozo da abstração lírica, pinceladas 
amplas aventadas pelas bienais dos anos 60 com exposições de 
Piet Mondrian – ou ainda Yolanda Mohalyi com os escorridos 
óleos diluídos com terebintina.

abstração | figuração
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perspectivas barrocas

O grupo de pesquisa Barroco Memória Viva atuou 
durante 30 anos no ensino e publicação sobre arte 
sacra brasileira. São mais de 20 publicações e sim-
pósios internacionais organizados pelo pesquisador. 
Barrocos mineiro e paulista congratulam-se com o 
baiano, amistosos. Maria Madalena de Francisco 
Xavier de Brito visita a Madona de Volpi.  

A das Dores de Aleijadinho é convidada pela Negra 
de Tarsila do Amaral. As obras plásticas dialogam 
com a arquitetura e a ornamentação, vistas exter-
nas e internas dos retábulos e seus tratadistas como 
o italiano Andrea Pozzo a projetar cúpulas e pintu-
ras ilusionistas. Exemplares das publicações indicam 
as fontes das criações plásticas.
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abstrações núpcias

As composições da Série Abstrações Núpcias, são 
verticalizadas, ganham espacialidade nos campos 
pictóricos com o recurso de linhas retas inclinadas 
a comprimirem as extremidades e abrindo espaços 
arredondados no centro da tela. Acompanham as 
retas inclinadas convergentes para o ponto central 
geométrico, paralelas acima e abaixo – das quais 
explodem colorações que se movem nos espaços 

curvos. As pinceladas largas rompem por vezes os 
espaços comprimidos pelas retas sobrepondo os 
gestos insistentes do artista que, com maestria, 
consegue sequências de veladuras com o acrílico 
aquarelado. As tensões se intensificam com as  
linhas das amplas pinceladas que dilatam os espa-
ços nas laterais, ora acima das linhas geométricas 
dos campos retangulares, ora abaixo.  
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de finas cores sobrepostas, processo lento que 
requer paciência nas pinceladas e hora exata da 
concepção de novas tonalidades conseguidas pe-
las veladuras. Por fim as cores azuladas remetem 
às águas, aos líquidos envolventes que possibili-
tam novas vidas em espaços harmoniosos de paz 
e silêncio. As cores mais quentes, com vermelhos, 
laranjas, intensificam as linhas penetrantes dos 

Desloca assim para as laterais microcampos pic-
tóricos de interesses visuais, potencializados por 
manchas de cores intensas e pinceladas gordas, 
aliviando o centro geométrico que se apresenta 
mais limpo, com baixas tonalidades – revelando 
a trama da lona. Este recurso provoca um brilho 
intenso nas composições, a ponto de eclodirem 
depois de intensa gestação de infinitas camadas 

fluxos energéticos para a ampliação das formas 
gestadas. Verdes e rosas equilibram os campos 
pictóricos e se esparramam por todos os sentidos, 
ampliando horizontes por vezes interceptados por 
linhas finas, escuras, sulcadas com espátulas a 
demarcar fissuras ao mesmo tempo em que unem 
campos extremos.

20 | 21
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PERCIVAL TIRAPELI (Nhandeara, SP, 1952) atua como 
artista plástico desde 1975. São mais de cem partici-
pações em salões e individuais, tais como as Bienais 
Internacional de São Paulo – 1977 e XVIII – 1984/ 
Nacional; Prêmio Pintura II Salão de Avaré – 1987; 
Prêmios no Salão de Santo André – 1984-1985 
-1986 (Grande Prêmio); Panorama da Arte Brasileira 
– Pintura MAM/SP 1986; II Bienal Internacional de 
Arte da Bolívia – Prêmio Gravura – 1983; Mafuá  
(coletiva), Museu de Arte de Brasília, 2006;  
individuais em São Paulo, Santos, Brasília, São José 
dos Campos, Guaratinguetá e Roma (Galeria  
Ennio, Piazza Navona, 1997). Em 2010, indicado 
pela Associação Internacional de Críticos de Arte, a 
AICA, participou de Workshop no Museu de Arte 
Contemporânea de Medana, na Eslovênia, com 
outros 15 artistas de oito países.

Individuais | Territórios da Cor na Galeria Belvedere, 
Paraty, RJ (2010), Territórios da Cor, Galeria Casa 
Ranzini, SP (2010 e 2011), Solo Pátrio – Territórios da 
Cor, na Galeria do Clube Athletico Paulistano, abril 
2012. Solo Pátrio – Bahia Brasil, Galeria da Associa-
ção Cultural Brasil-EUA, Salvador, Bahia, dez. 2012. 
Tríptico, acrílica s/ tela, Educação e Evolução, com 
3 m x 1,50 m, para o Salão do Conselho Estadual 
de Educação, Casa Caetano de Campos, República, 
SP, 2012. Políptico, acrílica sobre tela – Sede Centro 
Paula Souza (CEETPS) – 4 m x 4,50 m. Trajetória 
Percival Tirapeli – 40 anos de arte. Galeria Alcindo 
Moreira Filho, Instituto de Artes da UNESP, 2015 – 
70 obras apresentadas entre pinturas, desenhos, 
gravuras, objetos, heliografias e xerografia. 2015. 
Abstrações e impressões – Ipê Clube, 2015. São Pau-
lo: Artes e Etnias & Núpcias. Casa Ranzini, 2015.

Curadorias | Modernos e Modernistas, MAM/SP, 
1992; Grandes Formatos, MAM/SP, 1990; Centro de 
Referência do Professor – Mário Covas, 2001. Salão 
de Artes Mairiporã, organizador, presidente do júri, 
de 1994 a 2012. Do barro ao barro, SESC- Pompéia 
– 2003, São Paulo e Taubaté. Gênese da Fé no Novo 
Mundo (2007) e O Nome do Brasil (2009), Palácio 
dos Bandeirantes, SP, 2007. Anjos e Santos no Acer-
vo dos Palácios – Palácio do Horto, SP, 2009.Barro-
co Reinventado, de Marina Inoe, MAC/USP, 2010. 
Vestes Sagradas. Espaço Cultural da Universidade 
Federal de São João del Rey, 2012 e Museu Militar 
do Forte de Copacabana, RJ, 2011. Arte no Vale do 
Paraíba. Palácio do Governo Boa Vista, Campos de 
Jordão, 2001. Oratórios Barrocos – arte e devoção na 
Coleção Casagrande e Vestes Sagradas, ambos MAS/
SP, 2011. Cantareira sob o olhar do artista. Museu 
Florestal Octavio Vecchi. 2012 (pinturas de Suely 
Cauduro); Galeria Casa Ranzini, 2013. Fragmentos, 
coleções de Rafael Schunk. MAS/SP, 2017. Barro com 
Fé – Stella Kehde, MAS/SP, 2017. 

Publicações | Publicou 22 livros sobre a história da 
arte brasileira em especial sobre o período barroco 
tendo recebido prêmios de melhor pesquisa nacional 
em artes com Igrejas Paulistas, barroco e rococó, 
editoras Unesp e Imprensa Oficial, 2003 e  
Patrimônio Colonial Latino-americano, Edições SESC, 
2018, outorgados pela Associação Brasileira de  
Críticos de Artes. Indicado para o Prêmio Jabuti, 
Câmara Brasileira do Livro, em Artes, 2019.

Pedro Leão. Percival after Percival Tirapeli. acrílica s/ tela,  
1,50 x 1 m, 2015. Coleção Laura e Percival Tirapeli.
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Lista das obras
Bandeiras – Homenagem a Brecheret. Acrílica s/tela, 1 x 1,50 m, 
2019 | capa

Danae no Largo do Arouche. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p. 2

Condor consumido pela luz da Praça do Sol. Acrílica s/tela,  
1,50 x 1 m, 2014 | p. 2

Encontro das Dores e Negra. Acrílica s/madeira recortada e lona, 
1,20 x 1,20m, 2002. Colaboração Paulo Sabatini | p. 5

Hanstropofagia. Acrílica s/lona, 2 x 1 m, 1996.  
Colaboração Paulo Sabatini | p. 6

América. Tríptico s/tela, 2,90 x 1,80 m, 1992.  
Colaboração Paulo Sabatini | p. 6

Temos um novo Deus.  Acrílica s/tela, 2 x 1m 1996 | p. 7

Fundação de São Paulo: Paulicéia Desvairada – dos jesuítas 
aos Andrades. 1,20 x 6 m, 2015 | p.8

Artista mineira. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p. 8

O artista operário. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p. 8

Música Branca. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p.9

Formação da raça paulista. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p. 9

Central Luz. Acrílica s/tela, 0,90 x 0,70 m, 2016 | p. 10

Mármore e Bronze. Acrílica s/tela, 0,90 x 0,70 m, 2016 | p. 10

Ouro para São Paulo. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p. 11

Artista clássico. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2014 | p. 11

Correios/ Homenagem a Ramos de Azevedo. Acrílica s/tela,  
1,50 x 1 m, 2019 | p. 12

Café. Homenagem a Manabu Mabe. Acrílica s/tela,  
1,50 x 1m, 2019 | p. 12

Glória Imortal aos fundadores de São Paulo. Acrílica s/tela,  
1,50 x 1 m, 2019 | p. 13

A Aurora e o Obelisco. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2019 | p. 13

Catedral da Sé. Acrílica s/tela, 1,50 x 1 m, 2019 | p. 14

A Mãe Preta do Rosário. Acrílica s/tela, 1,50 x 1m, 2019 | p. 14

Ora et Labora – Mosteiro de São Bento. Acrílica s/tela,  
1,50 x 1 m, 2019 | p. 15

Santas – Maria Magdalena e Virgem. Homenagem a 
Francisco Xavier de Brito e Alfredo Volpi. Acrílica s/tela,  
0,90 x 0,70 m, 2016 | p. 15

Brado do Ypiranga. Homenagem a Ettore Ximenes.  
Acrílica s/tela, 1 x 1,50 m, 2019 | p. 16

Sonho de: A Colona. Homenagem a Candido Portinari. 
Acrílica s/tela, 80 × 1,20 m, 2019 | p. 17

Morandi e a cultura marajoara. Acrílica s/tela, 0,80 x 1m,  
2002 | p. 17

Alvorecer da Independência. Homenagem De Chirico.  
Acrílica s/tela, 0,80 x 1,20 m, 2019 | p. 17

Divino Pozzo I. Acrílica s/tela, 0,70 x 0,90 m, 2017 | p. 18

Divino Pozzo II. Acrílica s/tela, 0,70 x 0,90 m, 2017 | p. 18

Rococo bávaro. Acrílica s/tela, 0,90 x 0,70 m, 2019 | p. 19

Espiral telúrica. Acrílica s/tela, 0,70 x 0,90 m, 2017 | p. 19

Barroco Joanino. Acrílica s/tela, 0,90 x 0,70 m, 2019 | p. 19

Núpcias II. Acrílica s/tela, 1,50 x 1m, 2012 | p. 20

Núpcias IV. Acrílica s/tela, 1,50 x 1m, 2012 | p. 20

Núpcias I. Acrílica s/tela, 1,50 x 1m, 2012 | p. 20

Núpcias III. Acrílica s/tela, 1,50 x 1m, 2012 | p. 21

Núpcias VI. Acrílica s/tela, 1,50 x 1m, 2012 | p. 21

Homenagem a Mondrian. Acrílica s/tela, 0,80 x 0,80 m, 2011 | p. 21

Largo da Memória. Acrílica s/tela, 1 x 0,70 m, 2016
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Laura Carneiro | curadora
Maria Elisa Linardi | textos
Jacob Gelwan, Manoel Nunes | fotos
Walter Miranda | iluminação
Cristiano Filatro | montagem 
Paloma Bazán | totem e arte do convite
Guen Yokoyama | projeto gráfico

CCCSP - Centro Cultural Correios
Av. São João s/n. Mezzanino, sala 1
São Paulo, SP

1º de novembro de 2019 a 8 de janeiro de 2020

Realização

Apoio

Contato
www.tirapeli.pro.br
tirapelliart@gmail.com
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