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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RSmi^cs
TÍTULO: "ARTE POR URUGUAY"

PERÍODO DA EXPOSIÇÃO: de 20 de dezembro a 22 de janeiro

de 1988

LOCAL: Sala 17

No próximo dia 20 de dezembro, às 19 horas, no Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul-MARGS, inaugura "Arte por Uruguay" , 

uma exposição coletiva que reúne nomes expressivos da Arte da Amé 

rica Latina. Desde 1983, quando foi inaugurada em Gênova(Itália), 

esta mostra tem percorrido vários países apresentando mais de 90

exposições. Trata-se, na realidade, de um acervo conseguido, atra

pelavês de doações de obras por artistas de mais de 30 países,

"AMULP- Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos", entidade 

civil que trabalha com mulheres e crianças carentes em Montevideo 

e interior do Uruguai. Itinerando atualmente pelo Brasil, esta ex 

posição já esteve em Florianópolis, e em São Paulo no ILAM-Insti- 

tuto Latino Americano e na Pinacoteca do Estado. Entre os partici

pantes podemos citar Rene Portocarrero(Cuba), Carlos Cruz 

(Venezuela), Gustavo Alamón(Uruguai), León Ferrari(Argentina), Al 

fredo Volpi(Brasil) e vários outros. Esta iniciativa tem conta-

Diez

do, ao longo de sua trajetória, com o apoio dos artistas e de per
Grécia, 

Ministro

sonalidades como Melina Mercuri, Ministro da Cultura da. 

Carl Gustav e Sílvia, Reis da Suécia, Ernesto Cardenal, 

da Cultura da Nicarágua e outros. "Arte por Uruguay"

MARGS até 22 de janeiro de 1989 e tem o apoio cultural do 

Como atividade paralela à mostra, o Coral da RBS estará se 

sentando no dia 20, às 19h30min, no Museu.

fica no

CODEC.

apre-



PERALTA, Pedro AMARAL, Wilson 

(Uruguay)(Uruguay)

"FANTASMAS DE UN VIEJO CUADRO ROTO" "PAISAGE DE PUNTA DEL ESTE"

tela Õleo sobre tela 

Execução: 19881987

RODRÍGUES, Martin 

(Uruguay)
CRUZ DIEZ, Carlos 
(Venezuela)

LIMA, Manolo 
(Uruguay)

LISTA, Antonio 
(Uruguay)

"EN EL SILLÓN" "RETRATO""SEM TlTULO" "AMÉRICA"

Óleo sobre tela 

Execução: 1984
Óleo sobre tele 

Execução: 1986

Serigrafia 

Execução: 1984
Esmalte sintético 

Execução: 1987

KRONBAUER, Rui 

(Brasil)

VOLPI, Alfredo 

(Brasil)

PORTOCARRERO, René 

(Cuba)

PAZ, Osvaldo 

(Uruguay)

"PAlSES" "SEM TÍTULO""SEM TÍTULO" "RETRATO"

Mista Serigrafia 

Execução: 1985
Óleo e pastel 

Execução: 1988

Serigrafia 

Execução: Sem data Execução: 1988
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ALAMÕN, Gustavo 

(Uruguay)

OLIVERI, Fernando 

(Uruguay)

ITURRIA, Ignacio 

(Uruguay)

"JUEGO AL AIRE LIBRE""SEM TÍTULO" "SERIE DE LOS ROBOTS"

Acrílico sobre papelão 

Execução: 1187

Óleo sobre tela 

Execução: 1986
Desenho

Execução: 1988

■
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GAGGERO, Graciela 

(Uruguay)

MASTROMATTEO, Juan 
(Uruguay)

HERRERA, Miguel 

(Uruguay)

ít

"SEM TÍTULO" "SEM TÍTULO" "PAISAJE"

>

Õleo sobre papel

Execução: 1988
V. •

Acrílico sobre tela 

Execução: 1988

Acrílico sobre tela 

Execução: 1988

FERRARI, León 

(Argentina)

ARMAS, Frederico 

(Uruguay)

GAVA, Pedro 

(Uruguay)

"SEM TÍTULO""SEM TÍTULO" "PAISAJE DE PIRIÁPOLIS"

Õleo e acrílico sobre tela 

Execução: 1988
Õleo sobre tela 

Execução: 1988
Carimbos sobre madeira 

Execução: 1983
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Servido Especial de Cono Sur Press 
por Mario dei GáudioArte por Uruguay

Brillo solidário dei arte
ESDE EL ROMÂNTICO robotismo de 
Alamón al enervante deshojar de velos 
retrospectivos de Pedro Peralta; desde el 

alegórico y exhuberante salvajismo bucólico 
de Miguel Herrera a la simbólica figuración de 
“América” de Lista, a los maestros figurativos 
Manolo Lima e Iturria y al por demás sugeren- 
te y preciso “Juego al aire libre” de Fernando 
Oliveri, están siendo exhibidos en el Museo de 
Arte de Rio Grande do Sul.

Son 17 obras, casi todas originales, referen- 
ciales indudables de la vigorosa plástica uru- 
guaya, que junto a los universales Portocarre- 
ro —cubano—, Volpi —brasilero—, Ferrari—ar
gentino— y Cruz Diez —venezolano—, trajo la 
Asociación deMujeres Uruguayas Lourdes Pin
tos —AMULP— a la principal casa de exposi- 
ciones dei sur de Brasil.

Este acervo forma parte de la Muestra por 
Uruguay que desde 1983 recorre el mundo.
En Brasil ya fue presentada durante 1988 en 
el Museo de Santa Catarina de Florianópolis y 
en San Pablo, en la Pinacoteca dei Estado y en 
el ILAM.

Aqui en Porto Alegre estará hasta el 22 de 
enero próximo. Fue inaugurada el 20 de di- 
ciembre en una velada que alcanzó tonos bri- 
llantes y “a museo repleto”..

La introducción estuvo a cargo de la Coral 
de la RBS —Televisión—, compuesto por 51 
integrantes que bajo la regencia de Luis Alber
to Bucholz interpreto unconcierto en dos par
tes: Navidad y Misa No. 2 en Sol Mayor de 
Franz Schubert.

Miriam Avruch, Directora dei MARGS, ex- 
presó durante la parte oratoria “inmensa satis- 
facción en abrir esta exposición por el alto va
lor artístico y solidário que ella contiene”. Ca- 
lificó de “admirable el trabajo social desarro- 
llado por AMULP” y de singular la forma que 
tienen “estas extraordinárias mujeres urugua
yas, que luchando como verdaderas guerreras 
han sabido usar el arma dei arte en favor de 
una causa justa y noble como es organizar a 
las mujeres y asistir a la ninez necesitada”.

El representante dei CODEC —Secretaria 
de Cultura dei Estado— José Luis do Amaral
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en tanto senaló que la Muestra de Arte por 
Uruguay “fue incluida por su trascendencia 
en-un amplio proyecto de intercâmbio cultu
ral con América Latina y especialmente con el 
cono sur dei continente,que viene desarrollan- 
do el Gobierno de Estado”.

“Este esfuerzo —agrego— está dirigido a 
apoyar iniciativas no solamente de los organis
mos oficiales de los paises hermanos sino tam- 
bién de las entidades representativas de base

ARTE POR URUGUAY

popular como AMULP”.
Finalizo destacando el papel social de 

AMULP y el aporte proagandístico a la lucha 
contra la dictadura desempenado por la Mues
tra. “Esta Muestra tiene todo nuestro apoyo y 
simpatia, entre otras razones porque nació en , 
una época de resistência contra el fascismo”, 
enfatizo.

Miriam Avruch, Drta. dei Museo de Arte de RGDS, 
Brigida Scaffo de Vera, Cônsul uruguaya en Porto 
Alegre, José Luis do Amaral Representante dei 
Codel y Ledis Castro de A mulp.La representante de AMULP Ledis Castro 

agradeció a las autoridades, público y artistas 
presentes y explico brevemente la vasta activi- dei Consulado de Estados Unidos, los educa- 
dad que la organización de mujeres uruguayas dores Isolda Paesy Maria Elena Santos Rocha,

la escritora Fehema Xavier, el actor protago
nista de “Cangaceiro” Alberto Ruschell y los 
artistas plásticos Mario Rõhnelt, Milton Kurtz, 
Carlos Wladimirski, Mariza Barros. Adrianne 
Bazzo y la Presidente de la Asociación de Ar
tistas Tapiceros de Rio Grande do Sul, Car- 
men Denti.

desarrolla.
Entre la concurrencia se contaron persona

lidades de relieve como la Cônsul uruguaya en 
esta ciudad Brigida Scaffo de Vera, represen
tantes de la colonia de residentes uruguayos, 
la Presidente de Amigos dei MARGS Ivanice 
Pnulette. John Pourice ex-agregado cultural

MUSEO DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL
20 DEZEMBRO 1988 - 22 JANEIRO 1989

CONSELHO ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL CODEC -------.lo ^ estado oo
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/4/fe Por Uruguay no Margs
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul vai inaugurar 

este mês a exposição coletiva Arte Por Uruguay, reunindo 
nomes expressivos da América Latina. Desde 1983, quando foi 
inaugurada em Gênova, na Itália, esta mostra tem percorrido 
vários países apresentando mais de 90 exposições. Trata-se, na 
realidade, de um acervo reunido através de doações de obras 
por artistas de mais de 30 países, pela Asociación de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pintos (Amulp), entidade civil que 
trabalha com mulheres e crianças carentes em Montevidéu e 
interior do Uruguai. Entre os participantes estão os artistas 
plásticos Rene Portocarrero (Cuba), Carlos Cruz Diez (Vene
zuela), Gustavo Alamón (Uruguai), León Ferrari (Argenti
na), Alfredo Volpi (Brasil) e vários outros. Esta exposição tem 
contado ao longo da sua trajetória com o apoio dos artistas e 
de personalidades como Melina Mercuri, ministra da Cultura 
da Grécia, Carl Gustav e Süvia, reis da Suécia, Ernesto 
Cardenal, ministro da Cultura da Nicarágua e outros. A 
•nostra, que tem o apoio do Codec, ficará no Margs até 
22 de janeiro.
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Merecendo atenção
★ Data especial para direção do Museu Antropológico que hoje 
inaugura a mostra O índio, oAçoriano e o Negro no Rio Grande 
do Sul, quando vai circular o catálogo comemorativo dos 10 
anos de criação do museu. A entidade é do Conselho Estadual 
de Desenvolvimento Cultural e está fazendo jus ao ritmo da 
liderança do setor.
★ Wilbur Olmedo, depois de uma temporada na Europa 
visitando diversas cidades e acompanhando o movimento de 
arte, está em franca atividade em seu atelier.
★ A mostra Arte por Uruguay inaugura logo mais numa das 

salas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com artistas 
ainda não conhecidos em Porto Alegre.

*íj8
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Latino-americartos expõem no Margs
Abre hoje, às 19h, no Museu de Arte do Rio (Uruguai), León Ferrari (Argentina), Al- 
Grande do Sul, a exposição Arte por Uru- fredo Volpi (Brasil) entre outros. 
guay, uma coletiva que reúne nomes ex- Em sua trajetória, dste. exposição tem 
pressivos da arte da América Latina, numa recebido muito apoio, como por exemplo, de 
iniciativa da Associación de Mujeres Uru- nomes como Melina Mercouri, ministro
guayasLourdesPintos, entidade ------ | da Cultura da Grécia, Carl Gus-
Uvil que trabalha com mulheres . :«ÉÉte| tav e Sílvia, reis da Suécia, Er-
e crianças carentes em Montevi-1 v. -v- «||||||]S^ nesto Cardenal, ministro da Cul- 
déu e interior do Uruguai. Suaf ^ tura da Nicarágua e outros. Arte
inauguração aconteceu no anoõ • WÈk ^ i por Uruguay fica no Margs até o
de 83, em Gênova (Itália), e tem JyUí'} ‘ ^ próximo dia 22 de janeiro e tem o
percorrido vários países apre- * ' ♦ , ^1,'V / * apoio cultural do Codec. 
sentando mais de 90 exposições. ^ V x* I A Associación formou-se prin-
É um acervo conseguido pela v {y y‘ cipalmente para lutar contra a
doação de obras por artistas de * ^ '7 ‘ ditadura uruguaia lutando ainda
mais de 30 países, através da J v \ hoje pelo bem social. Para
Amulp e suas lutas. Para Porto J \ ^ f acampanhar a inauguração e
Alegre trouxeram obras de 23 k J * instalação da mostra está em
artistas latino-americanos. - Porto Alegre a senhora Ledis

£33 Castro, da Amulp. Inicialmente, 
a Arte Internacional por Uru-

i

Itinerando atualmente pelo 
Brasil, esta exposição já esteve 
em Florianópolis e em São Paulo no ILAM — guai foi chamada de Por la Liberación. Até 
Instituto Latino Americano e na Pinacoteca hoje, a mostra que temos aqui em Porto 
do Estado. Entre os participantes encon- Alegre já visitou 50 cidades de três continen- 
tram-se Rene Portocarrero (Cuba), Carlos tes contando com um acervo de 500 obras de 
Cruz Diez (Venezuela), Gustavo Alamón mais de 300 artistas.

cartaz da exposição
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Latino-americanos no Margs
E UMA EXPOSIÇÃO DAS ETNIAS RIO-GRANDENSES NO MUSEU ANTROPOLOGICO

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul sedia hoje outra 
importante exposição. A partir das 19h pode ser vista 

“Arte por Uruguai”, mostra itinerante inaugurada em 
1983, em Gênova (Itália). Trata-se de um acervo consegui
do através de doações de artistas à Asociación de Mujeres 
Uruguayas Lourdes Pintos. Inicialmente denominada “Por 
la Liberación”, a mostra se expandiu. Na época, a AMULP 
lutava contra a ditadura militar. Hoje, segue combatendo 
pela melhoria dos meios de vida no Uruguai, atuando tam
bém na ajuda às crianças carentes de todo o país. Partici
pam 23 artistas latino-americanos. Entre eles: o brasileiro 
Volpi, mais Cruz Diez (Venezuela), Portocarrero (Cuba), 
Alamón (Uruguai) e Ferrari (Argentina). Ás 19h30min se
rá realizado em concerto natalino promovido pela Associa
ção de Amigos do Museu.
■ No Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Venáncio 
Aires, 278), inaugura, às I9h, a exposição “O índio, o Aço- 
riano e o Negro no Rio Grande do Sul”, abordado aspectos 
dessas etnias pesquisadas pelo museu este ano. Será tam
bém lançado o catálogo alusivo aos dez anos do Mars.Obra do brasileiro Volpi
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,1 ILedis Castro, 

coordenadora 
das exposições 

itinerantes, e 
Brígida Scaffo 

de Vera, cônsul 
do Uruguai em 

Porto Alegre, na 
exposição 

montada no 
Margs (Praça 
da Alfândega)

Arte latino-americana 

em exposição beneficente
Arte Por XJruguay é a exposição que 

está em cartaz no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, reunindo 18 quadros 
assinados por importantes nomes das 
artes plásticas da América Latina, 
numa iniciativa da Associación de Mu- 
jeres Uruguayas Lourdes Pintos. Essa 
entidade civil trabalha fundamental
mente com crianças carentes em Mon
tevidéu e interior daquele país, e há 
cerca de três anos passou a ser conheci
da e prestigiada no mundo inteiro, 
devido à série de exposições que vem 
realizando em galerias e museus do 
exterior. Agora chegou a vez de Porto 
Alegre receber a arte selecionada pela 
Associación de Mujeres Uruguayas, 
muitas delas produzidas em 88. A expo
sição no Margs permanece entre nós 
até dia 22 de janeiro, no horário das lOh 
às 17h.

Durante o vemissage na terça-feira, 
entre os convidados presentes estava a 
cônsul do Uruguai em Porto Alegre 
Brigida Scaffo de Vera, que conversou 
atentamente com Ledis Castro, coor
denadora geral dessas exposições iti
nerantes. A cônsul considera essa mos
tra uma significativa oportunidade de

integração entre as culturas uruguaia ses nórdicos, onde as mulheres uru- 
e brasileira. “E o consulado está tra- guaias buscavam formas possíveis de 
tando de fazer realidade essa integra- denunciar a ditadura imposta em seu 
ção”, destaca. Na relação de artistas país. AAMULP (Associaçãode Mulhe- 
selecionados para o evento, constam os 
brasileiros Rui Kronbauer e Alfredo 
Volpi, este com uma serigrafia de 1985; 
os uruguaios Gustavo Alamon, com um 
óleo sobre tela, retratando robôs 
(1986), sendo dele a obra mais cara da 
exposição, ao preço de Cz$ 3 milhões;
Fernando Olivéri, com um desenho que 
recebe o título de4 ‘ Juego Al Aire Livbre 
(88); Frederico Armas, óleo sobre te
la; Graciela Gaggero; e vários outros; 
além do cubano René Portocarrero, já 
falecido, mas que assina uma das pe
ças mais importantes do acervo da 
associação; e mais Carlos Cruz, da 
Venezuela.

Essa forma itinerante de mostrar as 
artes plásticas desenvolvidas pelos la
tino-americanos, levando suas cria
ções para a apreciação de milhares de 
pessoas em diversos países da Europa, crianças e também seus famiiares que 
Austrália e da própria América do Sul, 
resulta de longos anos de exílio em das, recebem apoionasaúde, educação 
madrugadas escuras nos gélidos paí- e alimentação”, destaca Ledis Castro.

res Uruguaias Lourdes Pintos) buscou 
a solidariedade internacional e através
de doações de vários artistas organizou 
em 1983 a Ia exposição em Gênova, na 
Itália, com o título Por la libertad, 
sendo que essa tornou-se itinerante, 
percorrendo 25 países, num total de 85 
exposições.

A renda obtida nesta e nas demais 
exposições que a entidade tem realiza
do nesses cinco anos, faz com que 
indiretamente o artista auxilie na cons
trução e manutenção dos centros de 
atendimentos às mulheres e crianças 
de 2 a seis anos deixadas em situação de 
pobreza e desamparo no Uruguai, além 
de denunciar publicamente a realidade 
dos oprimidos. ‘‘O objetivo dessas ex
posições é angariar fundos para a ex
pansão dos trabalhos sociais que os 
centros realizam, onde mulheres,

residem nas regiões mais necessita-


