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RESUMO 
 
A trajetória na criação de uma obra de arte pode ter seu ciclo encerrado quando o artista 
finaliza seu trabalho assinando, seria como o ponto final numa frase. Deste ponto em diante 
se inicia um novo ciclo, o artista deixou a sua marca, um legado; e como ele será absorvido 
e transmitido não está mais sob seu total controle. É justamente a partir de uma pintura feita 
há mais de 80 anos pelo artista italiano Angelo Perillo, pintura que convive comigo, seu 
bisneto, desde minha infância, é que desenvolvo esta pesquisa. A aproximação entre nós, 
se deu exclusivamente através das nossas obras, que se conectaram e se contaminaram 
mutuamente, resignificando um trabalho de 1937 ao trazê-lo ao presente através de outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Memória; pintura; artes gráficas. 
 
 
RESUMEN 
La trayectoria en la creación de una obra de arte puede tener su ciclo encerrado cuando el 
artista finaliza su trabajo firmando, sería como el punto final en una frase. De este punto se 
inicia un nuevo ciclo, el artista ha dejado su marca, un legado; y cómo será absorbido y 
transmitido no está más bajo su total control. Es justamente a partir de una pintura hecha 
hace más de 80 años por el artista italiano Angelo Perillo, pintura que convive conmigo, su 
bisnieto, desde mi infancia, es que desarrollo esta investigación. La aproximación entre 
nosotros, se dio exclusivamente a través de nuestras obras, que se conectaron y se 
contaminaron mutuamente, resignificando un trabajo de 1937 al traerlo al presente a través 
de otros. 
 
PALAVRAS CLAVE 
Memoria; pintura; artes gráficas. 
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A ETERNA PERMANÊNCIA: GENEALOGIA DE UMA APROPRIAÇÃO 

 

A ETERNA PERMANÊNCIA - genealogia de uma apropriação é a pesquisa que 

desenvolvo atualmente no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais do Instituto 

de Artes da Unicamp, e mostra como o meu percurso como artista me conduziu ao 

encontro de uma pintura feita pelo meu bisavô paterno, Angelo Perillo.  

Esta pesquisa trouxe justamente o desafio de tentar compreender em qual momento 

uma imagem que faz parte da rotina, altera o seu status de banal para algo especial, 

que toma a sua atenção; qual gatilho, ou gatilhos, foram necessários dispararem 

para que a percepção fosse afetada a ponto de uma mesma imagem se alterar 

internamente num indivíduo, de forma tão marcante.  

Tal como qualquer artista, sempre tive minhas referências, meus interesses, porém 

nunca me chamou a atenção as pinturas colocadas nas paredes da casa dos meus 

pais. É curioso como uma espécie de cortina de fumaça foi se dissipando em 

relação à uma pintura especificamente, na medida que meu percurso como artista 

se desenvolvia. O verdadeiro encontro com esta pintura acontece no momento em 

que ela praticamente saía de cena, já com as marcas do tempo se revelando através 

das camadas de tinta descascando, demonstrando que a história desta obra parecia 

estar chegando ao fim, tudo isto reforçado pela sua remoção da parede que sempre 

a manteve em destaque para um canto qualquer em um barracão com outros 

entulhos; é justamente neste momento que ela invade meu universo, afetando 

minhas referências, meus afetos e meus projetos.  

Entender como uma obra, visual, literária, musical, ou de qualquer outra natureza, 

reverbera em um artista talvez só seja possível penetrando no processo criativo e na 

história de cada um individualmente; cada pessoa vai estabelecer um tipo de 

relação. Como estas imagens nos tocam, artistas ou não, faz parte de um sistema 

tão individual como o DNA ou a impressão digital de uma pessoa. A lógica contida 

nestas aproximações se constroem a partir de uma visão que é única, pessoal e 

intransferível, e qualquer tentativa de classificá-la é correr o risco de transformá-la 

em um estereótipo, que seria a visão do outro. Estabelecer afinidades entre dois 

trabalhos pode ser extremamente óbvio em alguns casos; as aproximações entre os 

trabalhos de um artista e outro pode se estabelecer de uma maneira mais evidente e 
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perceptível para um observador mais atento. Certas afinidades se dão pelas mais 

variadas razões e os interesses não se definem por relações evidentes e 

perceptíveis apenas com o repertório visual produzido pelo artista. Este tem sido um 

dos desafios da pesquisa, buscar quando e de que forma este diálogo tem início; 

dialogo que se origina não como um resgate, talvez não haja nada a ser resgatado 

nesta relação entre os nossos trabalhos, o que há na realidade é uma revelação e a 

construção de uma história, que se inicia em 1937, e após um hiato de praticamente 

80 anos, tem prosseguimento pelas mãos de outra pessoa que terá apenas 

vestígios, indícios de um personagem do passado, que estabeleceu um canal de 

interlocução exclusivamente pela sua pintura; e a resposta se dará igualmente 

através do meu trabalho como artista. Obviamente que entender quem foi Angelo 

Perillo é importante para a pesquisa e a aproximação da sua pintura, sem a 

pretensão de fazer um levantamento histórico sobre ele e sua produção, mas sim 

perceber com vestígios que estão ao alcance quem foi este artista.  

Angelo Perillo 

Angelo Perillo foi um artista italiano que pintou paisagens, pinturas religiosas e 

murais em igrejas. Sua formação, bem como sua vida na Itália, é uma lacuna não 

preenchida, mas sua vida no Brasil possui mais rastros. Residente por muitos anos 

em Limeira, no interior de São Paulo, teve uma passagem marcante pela cidade, 

especialmente pela pintura realizada na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e 

Assunção entre os anos de 1925 e 1931, é nome de rua na cidade, e está presente 

no acervo do museu histórico municipal de Limeira com obras e alguns objetos. O 

artista deixou um conjunto de pinturas espalhadas, boa parte delas com a família; a 

maioria destas pinturas são de caráter religioso. 
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Angelo Perillo 

sem título, 1937 
Óleo sobre tela, 75 x 95,5 cm 

Coleção particular, Capivari (SP) 

 

A obra que nos conectou é uma pintura a óleo sobre tela datada de 10 de fevereiro 

de 1937, com uma paleta de cores terrosa e bastante escura, passando pelos 

marrons, ocres, beges, verdes e vermelhos; hoje já em processo de deterioração, 

com marcas esbranquiçadas do que pode ser a ação da umidade e do 

ressecamento das camadas de tintas, que acabaram craquelando e descascando a 

pintura, expondo o fundo da tela em vários pontos. No momento que esta pintura 

parecia estar se despedindo da sua existência, em que seu estado de decomposição 

começa a demonstrar que a memória desta pintura talvez seja a única coisa que irá 

restar dentro de pouco tempo, meu trabalho me revela a sua existência, liga nossos 

trabalhos e traz para o presente, para dialogar com as minhas pesquisas, uma 

pintura que já estava esquecida num canto de um cômodo qualquer. Cabe dizer que 

até então a presença desta pintura era apenas como um objeto decorativo, esta era 

sua principal funcionalidade, que quando foi deslocada de sua principal função, 

marcou “uma fase de desfuncionalização ou inutilização em que o objeto é retirado 

de um ciclo de utilidade”, como defende Krzysztof Pomian, e completa que “após 

esta neutralização o objeto pode ganhar um novo significado, ou seja, adquire 
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novamente o status de um símbolo carregado de significado” (POMIAN, 1986 apud 

ASSMANN, 2011, p. 26), o que traduz de certa maneira esta relação estabelecida 

entre bisneto e bisavô, que como já dito, não é de um resgate, mas de uma conexão 

que ressignifica um trabalho através de outros; a permanência desta pintura será 

garantida não porque ela foi resgatada do limbo, mas sim porque ela estabeleceu 

um diálogo com outro artista e é através da obra deste novo artista que que esta 

história será contada e preservada por mais algum tempo; a história que não é dela 

(da pintura), é com ela.  

A imagem representada nesta pintura é uma mulher, sentada em uma elevação do 

terreno, sob o que parece ser uma árvore. A figura feminina está nua, com o tronco 

e a cabeça inclinados sobre as pernas e o braço direito parece estar segurando os 

cabelos e ao mesmo tempo “escondendo" a lateral direita do rosto. A figura feminina 

aparenta ter tido uma atenção maior nas pinceladas, em contrapartida com a 

paisagem que apresenta pinceladas aparentemente um pouco mais soltas e rápidas.  

Desvendar os mistérios desta obra pode até ser uma tentativa em vão; ela não 

apresenta título, informações claras sobre a imagem representada, tampouco 

existem registros ou relatos do artista sobre a pintura1. Fica claro que toda e 

qualquer análise desta pintura será pautada apenas pelos seus aspectos visuais e 

pelo que o artista deixou de outras pinturas que poderão contribuir em relação aos 

aspectos conceituais e formais da pintura; não é possível defender uma hipótese 

fechada sobre esta obra de Angelo Perillo sem mais informações sobre os 

processos de criação do artista, apesar de saber que praticamente toda a obra 

deixada é basicamente composta de paisagens e pinturas religiosas. Apesar de ser 

o único nu conhecido do artista, por toda a iconografia deixada por Angelo, é uma 

possibilidade deduzir que pode se tratar de uma pintura de caráter religioso dentro 

de alguns parâmetros escolhidos para esta análise, ainda assim, como defende 

Jorgi Coli, “a matéria examinada é instável e não se revela por inteiro”(COLI, 2005, 

p. 7). Até por isto, a impossibilidade de desvendar todos os seus mistérios, talvez 

seja a maior riqueza que a obra tenha a oferecer, especialmente quando esta 

imagem permite ser interpretada sem qualquer outro elemento condutor 

determinante, como um título por exemplo, permitindo que a apropriação da imagem 

ocorra a partir de conexões que estabeleçam um diálogo que é aberto e infinito, 
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sendo possível assim “criar de novo, não apenas o objeto percebido, mas os 

sistemas cada vez mais vastos aos quais ele pode se associar” (BERGSON, 1999, 

p. 120). 

Ao analisar a imagem percebe-se um clima sombrio em função dos tons escuros da 

paisagem, de um céu com nuvens densas e marrons terminando com tons 

vermelhos na linha do horizonte, que talvez seja, apesar de não serem cores que 

usualmente vemos no céu, um recurso que o artista encontrou para reforçar o 

aparente clima sombrio e melancólico da figura representada. Tristeza, culpa, 

abandono, vergonha, enfim, a lista de adjetivos que se encaixariam na descrição do 

sentimento que a figura transmite pode ser bem grande. Podemos afirmar sem muito 

medo de errar que não é alegria que a pintura procura transmitir; dito isto pode-se 

concluir que a ideia de sofrimento é uma das possibilidades plausíveis e nos leva a 

questionar então quem é esta mulher que sofre? Seria uma alegoria ao sofrimento 

ou um personagem específico, reconhecido na mitologia ou na história? 

Foram necessárias muitas pesquisas, algumas exposições e um mestrado para que 

eu percebesse naquela pintura do meu bisavô, já abandonada, uma conexão com 

um tema recorrente no meu trabalho até aquele momento: Eva. Dentre os trabalhos 

com a temática da Eva, destaco aqui o trabalho que realizava no momento que a 

pintura se revelava para mim. Produzia naquele momento uma série de gravuras em 

metal, feitas em água forte pelo processo de matriz perdida, com uma narrativa 

relacionada ao pecado original. A sequência narrativa de seis gravuras que traz a 

queda de Eva me fez indagar qual seria a história daquela mulher representada na 

pintura do meu bisavô. Quem seria aquela mulher? Seria Eva? 
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Danilo Perillo (1975) 
pecado original, 2012 

livro de artista, 24,5 x 17,5 cm 
Coleção do artista 

 

Foi justamente através da representação de Eva que aproximei minhas pesquisas 

com a pintura do meu bisavô, de uma maneira não planejada, e posso afirmar que 

não foi fruto do acaso, mas de um amadurecimento necessário nas minhas 

pesquisas para que a minha percepção pudesse perceber naquele objeto um elo de 

ligação com meus trabalhos, numa relação que poderia ser comparada ao que 

Bergson chama de percepção atenta, que funcionaria como “um circuito, onde todos 

os elementos, inclusive o próprio objeto percebido, mantêm-se em estado de tensão 

mútua como num circuito elétrico” (BERGSON, 1999, p. 118).  

Ao pesquisar a iconografia ligada a Eva podemos fazer algumas conexões, não 

somente à figura feminina, mas também ao cenário. Na pintura o cenário sombrio 

pouco combina com o que seria o Jardim do Éden, um lugar carregado de vida, 

natureza exuberante e uma paleta de cores vibrantes e variadas, segundo a 

iconografia conhecida. Mas como em muitas representações, a expulsão de Adão e 

Eva do paraíso os levaria para fora dos limites deste lugar carregado de beleza 

levando-os a se deparar com um mundo aparentemente mais sombrio, a antítese 

deste paraíso, e é justamente sob estes aspectos que poderia-se levantar uma 

hipótese sobre uma possível interpretação da pintura: Eva após a expulsão do 
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paraíso. Muitas representações do arrependimento de Eva após o banimento do 

Paraíso mostram a imagem de uma mulher que sofre com a situação que colocou a 

si e a seu companheiro, como em Eve de Ernest Dagonet em que a figura de Eva 

está em uma posição parecida com a da pintura. 

 

 
Ernest Dagonet (1856-1926) 

Eve, 1895 
Escultura, 90 x 88 x 75 cm 

Museu de Luxemburgo 
 

Todas as lacunas na busca da história do meu bisavô, se por um lado não 

esclareceu alguns fatos que pudessem trazer uma nova luz sobre a pintura, por 

outro lado permitiu que com o vestígios que eu tinha em mãos pudesse elaborar 

interpretações e me apropriar de uma memória do passado que estava sendo 

construída com uma em formação no presente. A falta de certezas sobre a imagem 

da pintura permitiu que toda e qualquer incerteza se tornasse um lugar para que eu 

penetrasse com a minha história, o meu trabalho. Transformar a figura representada 

na pintura em Eva, não apenas porque aquele signo permite esta dedução, mas 

especialmente porque isto me interessava por se conectar com o meu próprio 

trabalho, foi a forma encontrada para que a relação se construísse através dos 

nossos trabalhos antes de qualquer outra pesquisa ou resgate histórico acerca da 

pintura ou do meu bisavô. Pode ser que eu quisesse ver uma representação de Eva 

ali, e mais do que uma possibilidade de interpretação da imagem, seja uma projeção 

minha. A verdade é que a única pessoa que poderia responder quem era a figura 

feminina representada naquela pintura não está mais aqui, e este mistério talvez 
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seja o maior presente que Angelo Perillo me deixou, a possibilidade de me 

aproximar do seu trabalho através do meu, e numa total subversão temporal, além 

de uma certa pretensão poética, ele pode ter me influenciado de muitas maneiras, e 

eu influenciado a ele de uma maneira: através de minhas Evas, eu dei Uma a ele. 

 

Angelo/Danilo Perillo 

Em um mundo marcado pela finitude das coisas, da matéria, da vida, talvez do 

próprio planeta, pretender à eternidade é apenas um desejo utópico do homem. Nas 

artes este desejo pela eternidade também é real, e em alguns casos, lança se mão 

dos mais variados recursos, como controlar a luz, a temperatura e a humidade para 

que a obra resista ao tempo. Esta falsa impressão de paralisar o tempo, pode 

permitir a permanência de um objeto não somente pela preservação de sua 

memória, mas fisicamente, permitindo que uma informação, um contato real com um 

objeto possa acontecer entre gerações que nunca conviveram, gerações separadas 

pelo tempo. Porém em situações em que não há este controle artificial, o tempo, tal 

qual Cronos, se mostra implacável e devora tudo que decorre seu caminho. Na 

pintura de Angelo Perillo, as marcas do tempo já vem há algum tempo 

demonstrando a proximidade do seu fim. Mas afinal, fim do quê? Se a matéria se 

deteriora, a memória registrada em documentos, e a memória preservada pela 

experiência vivida ainda permanecerão por mais algum tempo; pouco tempo, muito 

tempo, a eternidade, enfim, talvez o "tamanho" deste tempo não possa ser 

controlado ou respondido objetivamente, até porque não viveremos para saber até 

onde chegará o que deixaremos como legado.  

O primeiro diálogo com meu bisavô aconteceu em 2013, quando me apropriei de um 

fragmento da pintura e explorei processos gráficos que já vinha utilizando em meus 

trabalhos anteriores, e fazendo uma referência à distância que nos separa, e neste 

caso a distância que é determinada pelo tempo, tempo que não volta fisicamente, 

mas que tento representar através da serigrafia a eterna permanência, aonde o 

recurso da retícula, tão comum em artes gráficas, traz a relação com a distância, 

presente através da maior ou menor proximidade com a imagem, como se que 

quanto mais eu me aproximasse da pintura e do que mais está relacionado com ela, 

mais turva a minha visão ficava, mais a imagem se desconstruía e perdia o sentido, 



 

 
PERILLO, Danilo. A eterna permanência: genealogia de uma apropriação, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3633-3646. 

3642 

só sendo possível recuperá-la ao se afastar, criando uma distância capaz de tornar a 

imagem mais nítida; nitidez possível por este intervalo entre dois corpos que mais do 

que uma relação métrica, era uma relação marcada por 80 anos de distância que 

não podem ser diminuídos, o diálogo se concretiza nesta relação temporal; para 

resgatar esta memória foi preciso me distanciar do que eu já tinha e recuar mais e 

mais em direção ao passado da minha família para buscar entender quem foi Angelo 

Perillo para me conectar ainda mais com a pintura. 

 
 

Danilo Perillo (1975) 
a eterna permanência, 2013 

serigrafia, 70 x 50 cm 
Coleção do artista 

 

Esta serigrafia gerou outro trabalho, um livro de artista de mesmo nome2, em que 

demonstro através do passar das páginas do livro a distância desta relação e de que 

forma a aproximação da pintura é possível. Usando a mesma imagem da serigrafia o 

livro de 20 páginas vai da aproximação ao distanciamento da imagem em dez 

passos, em que também é trazido em cada passo uma nota de cor correspondente à 

pintura. 
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Danilo Perillo (1975) 
a eterna permanência (páginas 2 e 20), 2014 

livro de artista, 21 x 14,8 cm 
Coleção do artista 

 
texto página esquerda:  

quanto mais me aproximo | mais distante fico 
 

texto página direira:  
quanto mais me distancio | mais próximo fico 

Em 2016 levo a ideia de uma memória em construção ao nível da ficção. De posse 

de uma pequena coleção de História da Arte de Sheldon Cheney3, que pertenceu ao 

meu avô Pantaleão Perillo, criei uma página de um suposto livro de História da Arte 

a partir de um fragmento do texto original do livro de Cheney, em que alterei apenas 

as informações sobre o artista tratado no livro para as informações do meu bisavô. 

Nesta página de livro insiro uma reprodução da pintura, e desta forma crio o que 

chamei de página de um livro nunca impresso, uma página de um livro imaginário, 

uma memória inventada, em que minhas referências aparecem em interferências 

que citam trabalhos anteriores numa página de livro envelhecida, como se traças 

tivessem atacado a página, deixando marcas de um presente que se mistura ao 

passado.  



 

 
PERILLO, Danilo. A eterna permanência: genealogia de uma apropriação, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3633-3646. 

3644 

 

 
Danilo Perillo (1975) 

página de um livro não impresso, 2016 
tipografia e clichê sobre papel, 23 x 15,5 cm 

Coleção do artista 
 

Neste trabalho o tempo, ou a sua ideia, é manipulado a ponto de o que é verdade 

histórica e fantasia se confundam. O passado, a memória do meu bisavô através 

desta pintura é colocada lado a lado com uma memória inventada, tendo como 

ponto de partida um livro e parte de seu texto, que são reais, e que recebem a 

intervenção para que esta ficção se concretize, para que Angelo Perillo tenha seu 

nome colocado na História da Arte Universal, ainda que através de uma única 

página de livro que nunca foi verdadeiramente impresso comercialmente. Tomo o 

cuidado para que a página de livro transmita minimamente a idéia de tempo 

passado, e para isto todo o processo de impressão da época do livro original é 

respeitada. A imagem da pintura é reproduzida com um clichê de metal e o texto é 

composto em tipografia em um papel que é artificialmente envelhecido e devorado 

por traças. 
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Do livro original removo um fragmento do texto da página 285 do volume IV, 

entendendo que aquele era o mais adequado para a pintura do meu bisavô, apesar 

de originalmente se referir ao escultor Alexander Archipenko4. 

Na direção mais radical e conhecido pelo mundo como um inovador, 
está Alexandre Archipenko, um ucraniano que foi figura notável na 
Alemanha antes de sua ida para os Estados Unidos em 1924. 
Introduziu mais novidades radicais na escultura do que qualquer 
outro moderno. Seus resultados mais felizes devem estar na espécie 
quase abstrata de composição derivada da figura humana, 
manipulada do ponto de vista das relações de massa embora com 
uma formosa capitalização de harmonias lineares e valores sensuais 
de superfície, metais ou barro vidrado. (CHENEY, 1953, p. 285) 

página de um livro não impresso (detalhe do texto) 

 

A apropriação deste fragmento quase que em sua totalidade, com algumas 

pequenas alterações, tornou-se o texto ideal para a pintura, nesta que se configurou 

como uma página perdida de um livro que nunca existiu de fato, mas que ganha 

uma existência possível a partir desta página, na dimensão da ficção.  Um pedaço 

de um livro, que sobreviveu ao tempo, com o papel amarelado e com as marcas do 

que poderiam ser desgastes feitos por traças, que deixaram a marca do devir, de 

quem foi Angelo Perillo e de quem é Danilo Perillo. A ação do tempo, de Cronos 

devorando tudo que gera, e num movimento constante promovendo o eterno 
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retorno, sobrepondo temporalidades, histórias e nossos próprios trabalhos, 

revelando do passado e do esquecimento, uma pintura em decomposição, e 

lançando no presente, com vistas à algum futuro, através do trabalho de outro 

artista. Memória que não será preservada pela restauração da pintura, nem por uma 

retrospectiva de Angelo Perillo com destaque para aquela obra, nem pela publicação 

da história do artista, mas sim pela apropriação daquela imagem em meus trabalhos. 

Angelo fez a parte dele, a pintura está durando o que talvez ela tivesse que durar, 

aquela imagem feminina representou o papel dela ali, e agora ela se levantou e vem 

me acompanhar para o que será a continuação desta história, que não é a minha 

história, nem a história do Angelo; é a nossa história. 

 

Notas 
1
 Por ser uma pesquisa ainda em andamento, informações novas poderão surgir; o presente artigo se refere ao 

que foi levantado até o momento: junho de 2017. 
2
 A versão completa do livro pode ser vista em www.daniloperillo.art 

3
 CHENEY, Sheldon. História da Arte - volume IV - trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Livraria Martins Editora. 1953. 

4
 Alexander Porfyrovych Archipenko (Kiev, 1887 — Nova Iorque, 1964) foi um escultor vanguardista ucraniano. 
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