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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

RELAÇÃO DE GRAVURAS E DESENHOS VENDIDOS NA EXPOSIÇÃO 

DO CLUBE DE GRAVURA DE MONTE VIDEO

TÉCNICA PREÇO CR$ COMPRADORARTISTA

h 50,00 

900,00

900,00 

600,00 

600,00 

600,00 

900,00 

750,00 

150,00 

900,00 

900,00 

750,00 

1|50,00

Bras. A. Brancato 

Vacilia Derenji 

Cristina Balbão

XilogravuraRita Bialer 

leonilda Gonzales Xilogravura

Leonilda Gonzales Xilogravura

Carmem Cirne LimaXilogravuraLeonilda Gonzales

Carmem Cirne Lima. Leonilda Gonzales Xilogravura

Miriam CrespoLeonilda Gonzales Xilogravura

Anico HercovskiXilogravuraLeonilda Gonzales

Maria Di Giorgio 

Maria Di Giorgio 

Rubem Knijnik

Gladis Afamado Linoleum

Melquiades Jater 

Leonilda Gonzales

Xilogravura

Xilogravura

Madalena Lutzembergladis Afamado 

Gladis Afamado

Xilogravura

Linoleum Luiz I. Medeiros

Lila Gonzales Lagrutta Xilogravura Carmem Cirne Lima

CR$ 8.800,00TOTAL • • •
========;:

TOTAL DS TBABALHOS V73NDIDOS s 13



Anexe %

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DS ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

CURRICULUM VITAE

GLADYS AFAMADO ( Montevideo)
Estudou pintura e gravura na Escola Nacional de Belas Artes. 

ExpÕe gravura desde 1960 em Salões Nacionais, participando 

também de Bienais na Suiça, Espanha e Alemanha. Foi selecio

nada para. a Bienal de Jovens (Paris).

Em 1976 recebeu o prêmio no III Concurso Nacional de Artes 

Gráficas e Prêmio Aquisição no Salão Municipal.

SALOMON AZAR ( Uruguai, 1940)

A partir de 1963 fez curso de Pintura, Cerâmica e Mosaico. 

Desde 1968 participa de várias mostras coletivas no Uruguai 

e República Argentina. Em 1972 ingressou na Escola do Clube 

de Gravura, tomando-se artista gráfico da mesma. Em 1976 - 

obteve o prêmio Aliança Francesa no III Concurso Nacional áe 

Artes Gráficas, além de um prêmio Edição.

RITA BIALER ,( Berlim - Alemanha Ocidental)

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes ( Uruguai) pintura, 

desenho e gravura. Em 1961 entrou para o Clube de Gravura 

de Montevideo, participando de diversas exposições no país 

e no exterior. Em 1969 expos individualmente na Associação 

Cristã de Jovens de Montevideo.

(Cerro Largo - Uruguai)

Estudou np Circulo de Belas Artes. Integra o Clube de Gravu

ra, participando de todas as atividades no país e estrangeiro.

TINA BORCHE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Em 1970 recebeu 0 prêmio Aquisição no Concurso de gravura 

financiada do Clube de Gravura e em 1975 0 Prêmio Edição 

no II Concurso Nacional de Artes Gráficas.

( Montevideo - 1944 )

Começou seus estudos em 1961 na Escola Nacional de Belas 

Artes. Viajou á Europa em Estudos. Em 1974 organizou um 

curso de Gravura no Círculo de Belas Artes. É professor 

no Atelier de Gravura do Museu Nacional de Artes Plásti

cas. Participou de Salões e Bienais em vários países. Pre_ 

mio Instituto Goethe no III Concurso de Artes Gráficas do 

Clube de Gravura de Montevideo.

RIMSR ARGEL CARDILLO

GliORIA OAREEEOV ( Durazuo - Uruguai - 1919 )
Estudou desenho, pintura e gravura na Escola de Artes Apli 

caáas e gravura na Escola Nacional de Belas Artes. Expos - 

com o Clube de Gravura no país e estrangeiro. De 1955 a 1964 

recebeu prêmios de Aquisição em Desenho e Gravura em Salões 

do Interior.

De 1966 a 1969 prêmios em Salões e Concursos Internos do 

Clube de Gravura.

LILA GONZALEZ LAGRQTTA

Ingressou no Clube de Gravura em 1959- Concorre nos Salões 

Nacionais e Municipais. Participa das mostras do Clube no 

país e estrangeiro.

Prêmios no Concurso Interno e I Salão Anual do Clube de Gra 

vura.
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IEQNILDA OONZALEZ ( Colonia -Uruguai )

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes e também com André 

Lothe e Pernando Leger, Paris. Desde 1952 expõe em Salões Na 

cionais e Municipais e, como membro do Clube de Gravura ex

põe no país e exterior e em concursos internacionais de gra

vura. Recebeu, em 1974, 1975, 1976 prêmios de gravura no Con 

curso Nacional de Artes Gráficas - Clube de Gravura.

LUIZ MASSEY ( Montevideo - 1895 )

Estudou no círculo de Belas Artes. Expõe desde 1932 em mos

tras pessoais e coletivas. Professor de Desenho, Pintura e 

Gravura na Escola de Belas Artes e membro do Clube de Gra

vura , onde leciona. Integra atualmente a comissão Diretora 

do círculo de Belas Artes. Participa de Salões Oficiais, Na 

cionais e Municipais desde 1940. Em 1959 recebeu o Prêmio 

Aquisição no Salão Municipal.

MBLQUIADES ZATER ( Melo, Cerro largo - Uruguai - 1926 5 

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Clube de gra

vura de Montevideo e no Museu Nacional de Artes Plásticas. 

Mostras individuais e coletivas do Clube de Gravura (1974 

a 1976).

Prêmio Aquisição em gravura, Salão Nacional de Artes Plás_ 

ticas em 1977-

ALEJANDRO FDLIX SILVEIRA BRUNO ( Montevideo- 1951) 

Desenhista autodidata desde 1968. Estudou gravura no Cir

culo de Belas Artes (1972) Especializou-se na técnica de 

água-forte no atelier de Antelo Hernandes (1975). Estudou
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gravura com Solari no Museu Nacional de Artes Plásticas (1975). 

lecionou gravura em metal na escola do Clube de Gravura -1974. 

Exposições: várias coletivas entre as quais 

de linos e gravuras em 1976.

Prêmio - III Concurso Nacional de Artes Gráficas, Clube de Gra 

vara de Montevideo - 1976.

a 17- Peira Nacio

nal

ALICIA ASCONEGUY ( Montevideo - 1949 )

Estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes e desenho no 

Instituto de Professores Artigas.

Participou em feiras de artesanato, mostra de batik, e concur

so de Arte Gráficas, ganhando o Prêmio Embaixada de Espanha - 

Membro do Clube de Gravura á atualmente professor do mesmo.

NELSON AVDA1QY NATHAN ( Montevideo 1 - 6-1947)

Gravador autodidata

Participou de várias coletivas no país e no exterior, além de 

individuais no país.

Em 1976 Prêmio Concurso Nacional de Artes Gráficas e II Con

curso de audiovisuais do Cine Clube do Uruguai

BEATRIZ BATTIONE ( Montevideo 1948 )

Estudou Pintura e Iiistária da Arte no Instituto de Bellas Ar

tes San Francisco de Assis. Ingressa na Escola Nacional de 

Belas Artes em 1971. Desde 1975 integra o Clube de Gravura. 

Exposições coletivas: Desenho e gravura XVII Peira Nacional 

de livros e Gravuras

Prêmios: Prêmio Edição I^ Concurso Nacional de Artes Gráficas 

do Clube de Gravura de Montevideo (1974)
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HÉCTQR CONTTE ( Montevideo - 1933 )

Estudos: Escola Nacional de Belas Artes 1960-1964; atelier de 

pintura de Nelson Ramos 1972/1974; gravura em metal com Riner 

Cardillo desde 1975.

Trabalha com cerâmica de 1964 a 1969 participando de mostras 

coletivas e concursos no país e no exterior.

Desde 1977 professor do Clube de Gravura de Montevideo 

No III concurso Nacional de Arte Gráficas - ie prêmio de Car-
y .

taz, prêmio Embaixada de Israel (desenho) e Prêmio Edição.

+

OSCAR FERRANDO

Estudos: Desenho e pintura no Instituto de Belas Artes San 

Francisco de Assis, Instituto Uruguaio de Artes Plásticas. 

Gravura no Clube de Gravura e Historia da Arte na Faculdade 

de Humanidades. Ê membro do Conselho Diretor do Clube de Gra 

e exerce funções docentes em Instituições de Ensino Su 

perior de Artes do Uruguai.

Expôs individualmente no país e coletiva no ex—

#

vura

Exposições: 

terior .

Prêmios: Salão do Poema Ilustrado e I,II e III Concurso Nacio 

nal de A*rtes Gráficas.

HOBACIO GOMES ( Montevideo - 1953 )

Estudos: Desenho e litografia comRimer. Cardillo.
Prêmios: Menção gravura III Concurso Nacional de Artes Grá
ficas do Clube de Gravura.

MARTA RESTUCCIA ( Montevideo - 1937 ) 
Estudou na Escola Nacional de Belas Artes - 1955, 1956,
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Desenho e pintura no Instituto Uruguaio de Artes Plásticas, 

Gravura no Círculo de Belas Artes e História da Arte no Clu 

De de Gravura de Montevideo. Trabalha com cenários, ilustra 

ções e desenho gráfico.

Exposições: 1977 convidada a integrar a seleção de 4 artistas 

pelo Uruguai para a II Bienal de Maldonado ( Uruguai ) Prêmio 

Especial.

t NEIBIA ROMBRO ( Durazno )

Estudos: Atèlier de Artes Plásticas ( Durazno ) .Escola Na

cional de Belas Artes, (1962) pintura, gravura, escultura, - 

cerâmica etc

Em 1968 ingressa no Clube de Gravura. Em 1969 assistiu cur

sos de História da Arte da faculdade de Humanidade e Ciências. 

Professora de Educação Plástica Infantil pelo Consehho do En 

sino Primário e Normal.

Professora do Clube de Gravura desde 1970.

Exposições: V Bienal de desenhos Originais de Rijeka ( Yugos- 

lávia).*

Prêmios: 1976 - Slide de bronze - Audiovisual 

Imagem e Som I - Cine Clube de Montevideo.

• •

ANA SALCOVSKY (Montevideo - 1947 )

Estudos: Pintura e desenho com Enzo Kabregu (1956-1963) 

Instituto de Belas Artes "São Francisco de Assis" (1966,67, 

68) pintura, desenho e escultura.

Exposições:

no

Em 1976 ganhou uma bolsa domo prêmio (desenho) 

no III Concurso Nacional de Arte Gráficas organizado pelo *

Clube de Gravura de Montevideo. Atualmente e professora da 

desenho na Escola do Clube de Gravura.

Participa de várias mostras coletivas no país. Em 1976 Prêmio

Beca (desenho) III Concurso Nacional de Artes Gráficas - 

be de Gravura de Montevideo.
Clu
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EXPC6ICI0N CLUB DS GRABADO DE MONTEVIDBOr MUSEO DE RIO GRANDE.1977

EXPOSITORES

GRABADO

f. CAB£^';' :
■if V AFAMADO, GLaüIS 

AZAR, SALQMON 
X BIALSR, RUA 4 A 
x BORCHE, TINA *r !L 
7< cardillo, RIMER 
^ carrsrou, gloria - *■/ 

gonzalez lagrotta, ljla > r 
GONZALEZ, LEON3LDA 

Xv JATER, MELQÜIADES 
> MAZZEY, LU IS * *•

SILVEIRA, ALEJAMJRO

c 4

D IfíU J O

ASCQNEGUY, ALICIA 
AVDALOV, NELSON 
BATTIONE, BEATRIZ 

7< CÜNTTfi, HECTOR * \ ' • '
f^SRRANDO, OSCAR 

GOMEZ, HÜRACIO
restuccia, Marta
RQMERO, NELBIA 
SALCOVSKI, A NA

- 2
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club de grabado de montevideo paysandú 1233 uruguay

Montevideo, yi de marzo de 1977 
Sr. Luiz Inácio Medeiros 
Director dei Museo de Arte de 
Rio Grande dei Sur 
av. Senador Salgado Filho 235-lo.
Porto Alegre

De nuestra mayor consideración!

Hemos recibido su carta dei 24 de^marzo y contestamos afirmativamente en cuanto 
a la fecha de la exposición para ei día 19 de mayo próximo.

Ad juntamos a esta carta los siguientes materiales s

Nombre de los 20 expositores
Datos biográficos
üetalle de las 42 obras ftítulo,técnica,medidas,precio de venta.
Boletines y folletos acerca de las finàiidades y actividades dei Club.

Los precios fueron indicados en dólares. Si Ui. Io juzgajiecesario,pnede hacer 
la conversion a cruzeiros segun la cotización en su país. Acá la relación es i lU!j>;

4,30- 1 Cruzeiro i N$ 0,28.

Lamentablemente no contamos con fotografias de obras, ni críticas sobre los ex
positores, pues no habíamos solicitado este material y ya es imposible hacerlo, pues 
estamos al coraienzo de la Semana Santa o de Turismo, que en Uruguay es feriado.

SI Club de Grabado de Montevideo fue fundado en 1953* Sus actividades funiamen- 
tales son la divulgación dei grabado y ei estúdio teórico-práctico de esta discipli
na y artes^afines, y a través de ello, el iesarrollo de una vasta y permanente labor 
de educación y cultura. Mensualmente editamos un grabado 5 a veces» un dibujo) que 
se distribuye gratuitamente entre los 3*000 socios, o se pone a la venta a precios 
muy módicos. Los socios pagan una mínima cuota mensual de N$ 2,99 (unos 7 cruzeiros) 
y financian nuestra labor. Otras ediciones dei Club son los Almanaques(anuales),pos- 
ters, etc. También contamos con una Sscuela-Taller de Grabado, donde se enseiian las 
distintas técnicas y dibujo,color,Historia dei Arte. Desde 1974 organizamos anualraen- 
te un Concurso rfecional de Artes Gráficas, que incluye GraoàdCjDibujo.Diseíio Grafico, 
abierto a todos los artistas residentes en el Üruguayqj y que ria contado con un Prê
mio Seca de Estúdio otorgados por distintos países.

Sn cuantp a las 42 obras que serán expuestas en ese Museo, las mismas serían^ 
llevadas personalmente por un integrante de la institución, según su recomendación, 
en la fecha que Ui. nos indique (lo más inmediato a ia exposición). Nosotros gestio- 
naremos ante la Smbajada de Brasil la posibilidad de obtener dos pasajes que nos 
permita estar presentes en la inauguración de esa importante exposición, que una 
vez más agradecemos a Ui. Finalmente, le rogamos nos envie catálogos e invitaciones 
para los artistas y la publicidad.

Un atento saludo

~

POR CItód D-S-^RABADOybS/ MONTEVIDEO

( (OSCAR FSRRAM/0 
SSSRSTARIO DE TALLER



OBRAS ENVIADAS AL MJSEÜ DE RIO GRANDE. EXPQSICION CLÜB DE GRABAD0.1977

alejandro silveira

f I."Amigos dei aireU Grabado : aguafuerte, aguatinta y punta seca. 13.5 x 8,8 cm*
U$ 20—

> 2. "Gallotf Grabado: aguafuerte, tempera al azúcar y punta seca. 12,5 x 9 cm.
u$ 20.- 3oe?r~

ANA SALCGVSKY

*/l*rtSin títulotf Dibujo: tinta china. 49,5 x $5 cm*

> /Z* "Qniria”. Dibujo: tinta china. 49 x 64 cm.

ALICB. A3CÜNEGÜY

X- l.sin título. Dibujo : Lapiz y crayola. 81 x 52 cm.

■g) 2.Sin título. Dibujo : lápiz y crayola. 80 x 90 cm.

MELQUIàDES JàTSR

x ./1Ü Caracoles IP'. Grabado t xilografía. 3^ x 49,5 cm. 

k s/z. «Frutera con naranjas". Grabado txilografía. 25 x 33 cm.

RIMER CARDILLO

* S"L. "Bl escarmiento". Grabado: serigrafía. 56 x 78 cm.

> ^ 2."Chicharras y mariposas nocturnas".Grabadotserigrafía.74x57cm. 

^ /j.» Conciliabulo". Grabado tserigraf ía. 40 x 56 cm.

OSCAR FERRA® 0

u$ íoom-/5&Ot~ 

ü$ 100.- / 5&C( -

c
ü$ 50— ^

0$ 50— ?SO/ -

ü$ 50.- '

us lo— /rc,'

U$ 60 9oq - 

ü$ 6o- 9oq* 

ü$ 6o- cfaq -

• ~

O

U$ 120.- f/SCC,- 

U$ 120— ' 8C(?r-

< yí. "D, de dama”. Dibujo rtinta china. 65 x 49 cm.

* /Z, "Canto con todos los pajaros”.Dibujo rtinta china.65 x 43 cm

SAL0M0N AZAR

' /\. "Nulo dinâmico ".Grabado : serigrafía y collage. 69 x 49 

‘ /Z- ”Nuio especial”.Grabado : serigrafía. 59 x 43 cm.

* "Nulo grávido". Grabado: serigrafía. 66 x 45 

NELSON AIDALOV

título.Dibujo rtinta chiha y tintas de color. 59 x 46cm.

u$ 70.- (ooor 

0$ 70—

0$ 70.-foce,-

cm.

cm.

u$ 120— IBoôf' 

0$ 120— 1 &COf"
/ 1. Sin

* y2. Sin título.Dibujo ítinta china y tintas de color. 57 x 42cm.

/



OBRAS ENVIADAS AL MU5E0 DS RIO GRANDE. EX.PCSICION CLUB DE GRABàDO.1977

alejaüdro silveira

* I.«Amigos dei airetf Grabado: aguafuerte, aguatinta y punta seca. 13*5 * 8,8 cm.
U$ 20.- 3oq —

2. «Gallotf Grabado: aguafuerte, tempera al azúcar y punta seca. 12*5 x 9 cm.
ü$ 20.- 3O0r —

ANA SALCÜVSKY

./Í.«Sin título tf Dibujo: tinta china. 49,5 x $5 cm.

> ,/2. «Oniria". Dibujo: tinta china. 49 x 64 cm.

ALICIA ASCONEGUY

< l.Sin título. Dibujo: Lapiz y crayola. 81 x 52 cm.

2.Sin título. Dibujo: lapiz y crayola. 80 x 90 cm.

MELQUIADES JàTSR

x ./'l tf Caracoles II«. Grabado: xilografía. 38 x 49,5 cm.

* \/2. «Frutera con naranjas". Grabado rxilografía. 25 x 33 cm.

RIMER CARDILLO

/ ✓ l.«El escarmiento". Grabado: serigrafía. 56 x 78 cm.

> yZ* «Chicharras y mariposas nocturnas«.Grabado :serigrafía.74x57cm. ü$

* Conciliabulo". Grabado :serigrafía. 40 x 56 cm.

OSCAR FERRANDO

* i/í. «D, de dama«. Dibujo rt,inta china. 65 x 49 cm.

* j/2. «Canto con todos los pajaros«.Dibujo rtinta china.65 x 48 cm

SAL0M0N AZAR

' í/Í. «Nud'o dinâmico «.Grabado : serigrafía y collage. 69 x 49 cm.

' Zz• «Nudo especial «.Grabado : serigrafía. 59 x 43 cm.

* ,/3. «Nudo gravido«. Grabado: serigrafía. 66 x 45 cm.

NELSON AVQàLOV

/ 1. Sin título.Dibujo ítint a chiha y tintas de color. 59 x 4ócm.

x >/ 2. Sin título.Dibujo rtinta china y tintas de color. 57 x 42cm.

U$ 100.-/■M," 

U$ 100.- /.SOCf -

50.- ?-5De " 

50.- ?50, -

ü$

ü$

50.- -

10.- /rr -

u$
us

ü$ 60.- 9^ - 

9^-

Q/OOf -

60.-

t ü$ 60

U$ 120.- ^4-

U$ 120.- (BOOfr

ü$ 70.- (OOQ,' 

ü$ 70.- t'OCQf~

o$ w.-tooq-

u$ 120.-/ 

u$ 120.- \ BcOf"

4



GLADYS AFAMADO

* "Angel que mira”. Grabado tlinoleum. 37 x 55 cm. 

x 2. "Mariposa nocturna ".Grabado tlinoleum. 66 x 57 c

* 3i "Autorretrato con angel protecto
N> - Uvg<±c5W^ • /-d

ü$ 50.- 7^r 

7&r
«u )

r mirando adelante".Grabado tlinoleum. 78 x 43cm.
ü$ £0.-?c^-

U$ 50.-

6

LEONJLDA GONZALEZ
1. "Novias!:XII". Grabado txilografía. 81 x 42 cmZ^^^cJ-4

OCXCaÍU-c, IJÍ/vAaa^i.
ü$ 6o.- 9^-

U$ 60.-

(J$ 60.-^^/"

© 2. "Novias V". Grabado* xilografía. 83 x 47 cm.

3. "Novias I". Grabado s xilografía. 52 x 66 cm.
- ÜOv/iAÇ 'Kl (,

LÜB MAZZEY

^ 1. "Pescadores". Grabado t xilografía. 37 x 50 cm.

X 2. "SI Mar". Grabado: xilografía. 58 x 37 cm.

RITA BIALSR

1. "Velas perezosas". Grabado: xilografía. 84 x 40 cm.

TH B0RCHE

1. Sin título. Grabado: xilografía. 38 x 28 cm.

GLORIA CARRER0U

1. "Dama de jtréboll' Grabado: xilografía. 78 x 64 cm.

LJLA GONZALEZ LaGROTTA

1. "Ciudad vieja de Montevideo". Grabado txilografía.51 x 40 cm.

#

U$ 60.- ç)OOf ~

U$ 60.- °?OOf -v'

6 u$ 30- t&O- -

U$ 20.- 2>O0/ "

u$ 40.- êe>of-~<

u$ 30.-^^"

✓ MARTA RSSTGCCB.

/\. Sin título. Dibujo ftinta china. 62 x 45 cm. 

y 2. Sin título. Dibujo ftinta china. 61 x 44 cm.

H0RACI0 G0MEZ

yi. Sin título. Dibujo: tinta china y tintas de colores. 3° x 35cm U$ 75*-

i/ 2. Sin título. Dibujo: tinta china y tintas de colores. 21 x 33cm.U$ 65.- 4.0<QOf-

NELÔIA R0MER0

v t^l. Sin título. Dibujo: lapiz graso y crayon. 68 x 51 cm. 

v is 2. Sin título. Dibujo : lapiz graso y crayon. 6l x 44 cm.

i/ 3. Sin título. Dibujo : lapiz graso y crayon. 59 x 44 cm.

u$ 150.-£éZSDf "

ü$150.- cZ jLgQf -V

u$ 120.- H<oo,' 

0$ 120.- !■&?€,- 

0$ 120.- I. $00,'X
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BEáTRIZ BàTTIÜNE

Sin título. Dibujo í tinta china. 43 x 66cm.

< /2. Sin título, Dibujo » tinta china. 45 x 64cra.

HSCTOR CONTTE

> ^1. "Hombres en el pararao". Dibujo ilapiz graso y óleo pastei.42,5 x 55,4
u$ 150»-

y « El juicio'*. Dibujo» óleo pastel. 44 x 32 cm. 100.- /• -

1^3. Sin título. Dibujo :óleo pastel. 42,5 x 55,4 cm.

U$ 120 .-l.iQOf 

ÜO ÍSO.-^JT,-

U$ 100.- f SPÕ,"
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________ fa-S’'} E CORREIO DO POVO

MARGS: hoje cinema e na 

quinta gravuras uruguaias
ssp^a! ri;

mes ceriioos pela Instituto tintas coloridas 
_ Brasileiro-Al emã, 

cora narração em português.
"Cenário para Calígula” é 

um documentário sobre as di
ferentes fases de montagem 
de um cenário teatral; ‘■Co
reografia”, de grande inte
resse para os amantes do 
balé, detalha a arte e a 
técnica da dança; “Jazz 
caste'p de
mostra uma sessão de música 
de jazz num ambiente 
trastante, no caso 
telo de arquitetura clássica.
A entrada para as duas ses
sões é franca.

GRAVURAS
Já na próxima quinta-fei

ra, 19. será inaugurada às 
19 _ horas, ainda no Museu 
de Arte, ma exposição de 
gravuras e desenhos de ar
tistas uruguaios. A mostra, 
integrada por 42 trabalhos 
em preto e branco e a cores, 
reúne 20 artistas do Clube 
ae Grabado de Montevidéu:
Alejando Silveira, Ana Sal- 
covsky, Alicia Asconeguy,
Melquíades Jater 

Cardillio, Oscar Ferrando, Sa- 
lomon Azar, Nelson Avda- 
lcv, Gladys Afamado, Leo- 
nilda Gonzalez,. Luis Maz- 
zey, Rita Bialer, Tina Bor- 
che, Glória Carrerou, Lila 
Gonzalez Lagrota, Marta 
Restuccia, Horacio Gomez,
Nelbia Romero. Beatriz Bat- 
tione e Hector Contte.

As gravuras foram reali
zadas em diferentes técni- 

como xilogravura, água

* ; 
■%v
•V*.
\V

Cultura!.

no
Schwarchen”,

con- 
urn cas-

Rimer

cas ★ E ainda falando em "áplomacia' nrvjí'* í^v>V^ 
sul geral do Uruguai no dia 19 noMnÍn a ° s«npática da sra. côn- 

quando ali estavam expondo o arJ T ? Arte do Rio Grande do Sul, 
membro do Conselho Diretório £c£de6

TRABALHOSARTE D0 estado traz
DO CLUBE DE GRABADO

„ M- Ayi-v-ircomposCa. Há também dese 
nhos a nanquim, lápis de cera 
crayon, para totalizar os 42 tra
balhos dos 20 artistas.
Gladys Afamado, Salomon a- 
zar, Rita Bialer, Tina Borche 
Rimer Argel Cardillo. Glória 
Canrerov, Lila Gonzales, Lagrot- 
fta, Leonilda Gonzales. Lute 
Massey, Melquiades Z.ater Ale- 
Jandro Felix Silveira Bruno, A- 
hcda Asconeguy Nelson Nathan 
Beatriz Battiome, Hectfor Cont- 

Oscar Fernando, Horácio 
Gomes, Marta Restuccia, Nel
bia Romero e Ana Salcovàky.

Na década de 1950, quando 
foi inaugurado o Clube da Gra- 
VTira de Porto Alegre pelos ar
tistas Carlos Scliar, Glauco Ro
drigues e Vasco Prado, a idéia 
inspirou uma série de 
que desejavam participar 
movimentos semelhantes, 
to não ficou somente

r.qui. e hoje o público porto-ale- 
grense poderá presenciar algu
mas obras do Clube de Monte- 
vídeo na exposição que será a- 
berta às 19h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Salgado 
Fjlho, 235, primeiro andar). A 
mostra é uma tentativa de di
vagar a arte uruguaia ao 
mo tempo que possibilita c. 
liação do que produzem alguns 
artistas estrangeiros.

São eles
pessoas

de
E is 

por aqui 
Alguns uruguaios aproveitaram 
o entusiasmo e fundaram o seu 
Clube, que ficou sendo chama 
do de Clube 
Montevidéo.

mes- 
a ava-

de Grabado de
Mas não é somente de te,gra

vuras Cxilo, em metal linóileo- 
gravura) que a

Foi levado para a frente, o 
que já não aconteaeu com o da- exposição é



Clube de Gravura de Montevidéu 

expõe a partir de hoje no MARGS
“Oscar Ferrando” — Estu

dou pintura, desenho e gra
vura. fs membro do Conselho 
diretor do Clube de Gravura 
e exerce funções docentes em 
instituições do Ensino supe
rior de arte no Uruguai. Re
cebeu prêmios em três concur
sos nacionais de artes gráfi-

0 Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão do De
partamento de Asuntos Cul
turais da Secretaria de Edu
cação e Cultura, está inaugu
rando hoje. às 19 horas, uma 
exposição reunindo 19 artis
tas do “Club de Grabado de 
Montevideo”, com a partici
pação de:

“Gladys Afamado” 
tudou pintura e gravura na 
Escola Nacional de Belas Ar
tes Gráficas.

“Salomon Azar” — 37 anos, 
fez curso de pintura, cerâmi
ca e mosaico. Em 1972 in
gressou na Escola do Clube 
de Gravura, tornando-se artis
ta gráfico e no ano passado 
obteve o prêmio Aliança Fran
cesa no 2.° Concurso Nacio
nal de Artes Gráficas

“Rita Bialer” 
na Escola Nacional de Belas 
Artes, pintura, desenho e gra
vura. Desde 61 participa do 
Clube de Gravura, participan
do de exposições no exterior.

“Tina Borche” — Estudou 
no Círculo de Belas Artes. In
tegra o Clube de Gravura, par
ticipando de atividades no 
Uruguai e também no exte
rior. No 11 Concurso Nacio
nal de Artes Gráficas rece
beu o Prêmio Edição.

“Melquiades Zater” — 25 
anos, ex-aluno da ENBA, Clu
be de Gravura e Museu Na
cional de Belas Artes. Acaba 
de receber prêmio aquisição 
no Salão Nacional de Artes 
Plásticas.
“Aleandro Felix Silveira Bru

no — 25 anos, desenhista au
todidata desde 1968. Estudou 
gravura no Círculo de Belas 
Artes e especializou-se na 
na técnica de água-forte com 
Antelo Hernandez. Também 
estudou gravura com Solari 
no MNAP.

“Alicia Esconeguy” — 27 
anos, estudou pintura na 
ENBA e desenho no Instituto 
de Professores Artigas. Rece
beu prêmio Embaixada de Es
panha no Concurso de Artes 
Gráficas. Atualmente é pro
fessora do Clube de Gravura.

“Nelson Avdalov Nathan” 
— gravador autodidata, 29 
anos, recebeu prêmio no Con
curso de Artes Gráficas e II 
Concurso de Audiovisuais do 
Cine Clube do Uruguai, em 
1976.

“Beatriz Battione” 
anos, estudou pintura e his
tória da arte no Instituto de 
Belas Artes San Francisco de 
Assis. Desde 1975 integra o 
Clube de Gravura participan
do de inúmeras exposições.

“Hector Contte” — 43 anos, 
realizou estudos na ENBA, a- 
telier de Nelson Ramos e gra
vura em metal com Riner Car- 
dillo. Trabalhou em cerâmi
ca e atualmente é professor 
do Clube, tendo conquistado o 
prêmio de cartaz no 3.° Con
curso Nacional de Artes Grá
ficas.

cas.
“Horácio Gomez” — 23 anos, 

estudou desenho e litografia 
com Rimei Cardillo. Recebeu 
menção honrosa no III Con
curso Nacional de Artes Grá
ficas.

“Marta Restuccia” 
anos, es»udou na ENBA e gra
vura no Circulo de Belas Ar
tes. Trabalha em cenários, 
ilustrações e desenho gráfico. 
Prêmio Especial na II Bienal 
de Maldonado.

“Nelbia Romero” — Estu
dou na ENBA, atelier de Ar
tes Plásticas e desde 1968 in
tegra o Clube de Gravura, 
onde é professor. Recebeu 
prêmio “Slide de Bronze” num 
concurso de audiovisual (1976).

“Ana Salcovsky”, de 29 
anos, estudou pintura e dese
nho com Enzo Mabregú. A- 
tualmente é professora de de
senho na escola do Clube de 
Gravura. No 3.° Concurso de 
Artes Gráficas recebeu prê
mio Beca de Desenho.

A importância desta expo
sição não se resume no papel 
e na atividade destes artis
tas. mas também na retoma
da de um contato efetuado, 
anos atrás, quando, por ins
piração do Clube de Gravura 
de Porto Alegre, formava-se 
esta entidade de Montevidéu, 

I com finalidades semelhantes.

es-

39

Estudou

27

“Rimei Angel Cardillo” -- 
33 anos, começou estudos na 
ENBA, viajou pela Europa e 
atualmente é professor do Ate
lier de Gravura do Museu 
Nacional de Artes Plásticas. 
Recebeu o Prêmio Goethe no 
3.° Concurso Nacional de Ar
tes Gráficas.

“Glória Carrerov”, 57 anos, 
estudou desenho, pintura e 

na Escola de Artes

-

gravura
Aplicadas e gravura na ENBA. 
Recebeu inúmeros prêmios 
em concursos de desenho e exposições
gravura.

“Lila Gonzales Lagrotta” — 
Ingressou no Clube de Gravu
ra em 1959. Concorreu em sa
lões nacionais e municipais 
e obteve prêmio num concur
so interno e no I Salão Anual 
do Clube de Gravura.

“Leonilda Gonzalez” — Es
tudou na ENBA e Fernand 
Leger. em Paris. De 1974 a 76 
recebeu prêmios de gravura 
no concurso nacional de Ar
tes Gráficas do Clube de Gra
vura.

“Luiz Massey” — Estudou 
no círculo de Belas Artes des
de 1932 e atualmente a co
missão diretora do Círculo de 
Belas Artes.

GRAVADORES URUGUAIOS - Reúne 42 trabalhos assina
dos por 20 artistas pertencentes ao ‘Club de Grabado de Montevi
deo”. A exposição conta com o apoio do DAC-SEC e pode ser vista 
no MARGS (Salgado Filho, 235, l.o andar). Hoje e amanhã, das 
9_as 12 e das 14 as 17 horas.

i-

Gravura de Oscar Ferrando, na mostra do MARGS



«--- - ~
te, o Clube reúne cerca de 
vinte artistas atualmente. Há 
os integrantes, que podem 
ser artistas ou críticos, ami
gos da arte, colecionadores, 
gente que tenha interesse 
em trabalhar para o clube, 
e há ainda os colaboradores, 
que participam dos 
sos internos de álbuns, ca
lendários e das tiragens 
sais, e ajudam fazendo toda 
sorte de trabalhos e serviços 
para o clube. Todo o traba
lho é feito voluntariamente, 
sendo que o clube conta ain
da com uma escola de

eoncur-

men-

gra-
vura, aberta a todos os in
teressados.

RECURSOS
A subsistência do Clube 

de Gravura vem unicamente 
de seus associados, 
que não há qualquer ajuda 
governamental para seu 
tento. O proveito da escola 
vai para os professores, e o 
fato de ter conseguido, re
centemente, sua sede pró
pria, foi uma grandu 
pressiva vitória-

Todos os anos, o Clube 
| organiza um concurso na

cional de artes gráficas, nas 
categorias desenho gráfico 
(cartazes, livros ilustrados;, 
gravura e desenho propria
mente dito.

Na escola de artes gráfi
cas, são ministrados

uma vez

sus-

e ex-

cursos
de xilogravura, serigrafia, 
agua-forie, água-tinta, ponta- 
seca, litografia em 
escala, além de cursos 
plementares como desenho, 
uso da cor, e história da ar-

pequena
com-

te
Oscar Ferrando, explica:

Historicamente, o Clube de 
Gravura tem uma importân
cia muito grande, no contex- I

Oscar Ferrando



_ TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1977

Clube cie Gravura 

trabalhos de artistas
traz ao MARGS 

uruguaios £,(°
Foi aberta, , . na noite de 

quinta-feira, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
uma exposição do Clube de 
Gravuras de Montevidéu, com 
tiabalhos gráficos de vinte 
artistas uruguaios. A mostra, 
reunindo obras das mais va
riadas tendências, dá 
ideia dos

to das artes gráficas uru
guaias. Ao longo dos últimos 
“5 anos de atividade perma
nente e intensa, com exposi
ções, cursos e divulgações 
praticamente todos os artis
tas uruguaios passaram, em 
algum momento de suas vi
das, pelo clube estudando, 
colaborando, ensinando 
lan, muito conhecido no ex
terior, é um exemplo, Fras- 
com atualmente residindo 
nos Estados Unidos, é outro. 
Outro detalhe é que a Esco
la _ Nacional de Belas Artes 
foi fechada, 9e modo 
vários

C« eu

consigo sobreviver graças a 
todas essas funções. Viver 
exclusivamente de artes plás
ticas, e muito difícil 
Uruguai, pois o mercado é

HX”e as posslMidades
Fazendo uma análise su

perficial das artes plásticas 
uruguaias, Oscar Ferrando 
percebe uma clara tendência 
ao neo-figurativismo, em de
trimento ao abstracionismo 
que dominou há anos atrás. 
Omra tendencia que tem se 
apresentado é o retorno à 
cor, notadamente depois 
esses artistas, por 
outra razão, visitam 
si_l. Esse uso da i 
vários colegas, ainda 
atingiu Ferrando, que pros
segue fiel ao seu preto-e- 
branco, e à sua sensível e 
poética arte de retratar 
iheres.

papel da CRÍTICA
A crítica de artes plásticas 

tem sofrido

no
uma

rumos das artes 
plásticas no Uruguai, servin
do como 
nel para

So-
um verdadeiro pai- 
quem, como nós, 

tem um contato relativamen
te esparso com as artes plás
ticas do país vizinho.

Para trazer a exposição a 
Porto Alegre, vieram dois in
tegrantes do clube — o pro
fessor e artista Oscar Fer
rando e o crítico de 
Washington Torres - 
contam como

. ..4 , que os 
institutos existentes 

estão sendo muito 
dos. Quem procura- 

quer estudar gra
vura, desenho, ou pintura, 
tem que recorrer a um des- 
SeSJ1stltut(>s Particulares, e 
o Clube oferece uma dessas 
opçoes”.

DA POESIA À GRAVURA
Atualmente

queartes uma ou 
o Bra-que

. nasceu o clube
e <tuais as suas funções bási-
CâS!

cor, par 
não

‘ O Clube de Gravuras 
cfu em 1753, inspirado 
clube que existia aqui 
Porto Alegre. Os objetivos 
permanecem os mesmos da 
epoca da fundação. O que 
nos pretendemos é divulgar 
popularmente a gravura e as 
artes graficas em geral, pa
ra que elas se aproximem de
Za h?ÜrfCel? da pupulação 
que habitualmente não tem 
contato com artes. Outra 
ta está na investigação, 
quisa e ensino da

nas-
no - com 34

Oscar Ferrando estudou 
tura durante três anos, 
Instituto São Francisco de 
Assis, aperfeiçoando-se logo 
depois no Instituto de Artes 
Plasticas Uruguaias, onde le
ciona gravura, serigrafia e 
estamparia.
. A ° mais velho de cinco 
irmãos, e apesar das 
çoes artísticas de todos 
o unico a

anos,
pinem mu

no

uma série de 
revezes no Uruguai, a come
çar pelo fechamento de al
guns jornais. Atualmente, 
apenas dois dos jornais 
circulação dispõem de. espa- 
ços para a crítica artística.

Ate ha alguns anos 
atras , lembr^ Washington 
lorres — simultaneamente 
critico de arte, professor de 
matematica, de história, fi- 
losofia

em
voca- 
eles,

se dedicar profis
sionalmente à arte. Até 1973, 
trabalhou na ilustração de 
poemas próprios, numa pes
quisa de integração do texto 

desenho, imagem e pala-

me-
pes- 

gravura
Para facilitar e possibilitar 
essa comunicação do artista 
com seu público”

OBRA COMO MOLTIPLO 
O conceito de gravura, bas- 

tanle amplo, alcançou uma 
amplitude bastante maior 
nos dias que correm. Para 
Oscar Ferrando, e para o pró- 
pno clube, gravura é uma 
obra original e múltipla ao 
mesmo tempo, uma vez que 
as tiragens são limitadas; e 
todas as cópias saem das 
maos do próprio artista, le
vando inclusive sua assinatu
ra. Nao se trata, 
de uma reprodução, 
de um original 
unico.

Várias são as fórmulas 
criadas pelo Clube, de Gra
vura para promover essa di
vulgação das artes gráficas. 
Alem das feiras 
populares.

e sociologia da arte, 
e membro do Conselho Deli
berativo do Clube de Gravu
ra — -a critica era bastan
te importante

Depois que abandonou es
sa pesquisa, passou a se de
dicar quase que integralmen
te ao desenho e à

.... no sentido de 
contribuir, de alguma manei- 
ra, para o desenvolvimento 
da plastica uruguaia. Havia 
imutos críticos e muitos jor
nais. Hoje., o que existe é 
apenas um trabalho jornalís
tico de reportagem, entrevis
tas, informações, e não mais 
de critica ou análise. A maio
ria do críticos, consequente
mente, não pode sobreviver 
de seu trabalho, e se vê na 
contingência de trabalhar 
galerias, museus, cargos pú
blicos e particulares de toda 
naturezaL integrando-se 
instituições culturais” 

Washington Torres obser
va ainda

gravura, 
numa temática constante de 
busca das formas femininas. 
Ele justifica:

“A temática não é algo 
planejado premeditadamen- 
e, ela é muito espontânea. 

Meu trabalho 
curvas, uma linha 
interessa muito, e o corpo 
da mulher se presta para is- 
«o. Estou usando tinta chi
nesa, lapis e crayon, basica
mente em preto-e-branco. 
Quando pintava, usava imen
sas manchas de cor. A par
tir da ilustração de textos, 
fui pouco a pouco deixando 
a cor, e depois que deixei o 
texto, segui desenhando e 
gravando em preto-e-branco 
onde ainda me sinto muito 
à vontade”.
_Nos momentos de inspira- 

çao maior, em seu atelier, 
Oscar I errando desenha. Co
mercial mente, quando solici
tado, faz serigrafia comer
cial, como cartazes, posters 
e estamparias para tecidos. 
Paralelamente, é professor

sempre trouxe 
que meportanto, 

e sim 
que não é

em

ae mostras 
... Que organizam 

com frequência, e dos calen
dários que editam o grande esforço 

que representa o trabalho 
artístico para o próprio ar
tista, que não dispõe de 
qualquer subvenção 
mental.

A exposição de gravuras 
uruguaias permanecerá aber
ta _a visitação pública até o
ma Prc° dAa 15 de ÍLinh°. no 
MARGS (Av. Salgado Filho,
“A’ 1- andar), diariamente, 
pela manhã e à tarde. Entre

vista a Susana Sondermann

uma vez 
ao ano, como gravuras sele
cionadas, existem as gravu
ras mensais que distribuem 
aos seus sócios — cerca de 
tres mil, no presente mo
mento — diante de um mó
dico pagamento, cerca de 
sete cruzeiros jpr mês. Oca
sionalmente. este trabalho 

• mensal pode ser um dese
nho reproduzido.

Tendo abandonado a es
trutura rígida de antigamen
te, o Clube reúne cerca de 
vinte artistas atualmente. H? 
os integrantes, que podem 
ser artistas ou críticos, ami- 
gos da arte, colecionadores, 
gente que tenha interesse 
em trabalhar para o clube 
e há ainda os colaboradores, 
que participam dos concur
sos internos de álbuns, ca- 
lendários e. das tiragens 
sais, e ajudam fazendo toda 
sorte de trabalhos e serviços 
para o clube. Todo o traba- 
ino e feito voluntariamente, 
sendo que o clube conta ain
da com

governa-

men-

uma escola de 
vura, aberta a todos os in
teressados.

RECURSOS
A subsistência do Clube 

de Gravura vem unicamente 
de seus associados, uma vez 
que nã0 há qualquer ajuda 
governamental para seu sus
tento. O proveito da escola 
vai para os professores, 
fato de ter conseguido, re
centemente, sua sede pró
pria, foi uma grando 
pressiva vitória- 

Todos os 
organiza um

gra-

e o

e ex-

anos, o Clube 
concurso na

cional de artes gráficas 
categorias desenho gráfico 
(cartazes, livros ilustrados;, 
gravura e desenho propria
mente dito.

nas
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Ainda em sede provisória, o MARGS inaugura ho
je sua segunda exposição desta temporada, reunindo 
20 artistas ligados ao “Club de Grabado de Montevi- 
deo”. Luis Inácio Medeiros, diretor deste órgão do 
DAC/SEC, é quem faz a apresentação: “O Clube de 
Gravura de Montevidéu tem sido, desde sua fundação 
um elemento agregador de tendências inovadoras no 
plasticismo do país vizinho, elevando muito a quali
dade do trabalho gráfico. Apesar da proximidade geo
gráfica, nossos contatos no plano artístico são reduzi
dos e esta exposição visa estreitar esse intercâmbio, 
mostrando um pouco do labor de vinte artistas do clu
be, que tem o que dizer e sabem como fazê-lo. A va
riedade de tendências mostra a capacidade inventiva 
que a convivência num clube não chega a afetar. Latino- 
americanos como nós, gaúchos, como nós, têm 
guaios inúmeros pontos de contato conosco, que a dife
rença de língua não deve e não pode ser barreira. Se 
o Clube de Gravura de Porto Alegre é hoje apenas um 
marco histórico em nossa evolução plástica, no passa
do as relações com o congênere foram estritas e isso 
torna duplamente interessante a presente mostra, pois 
possibilita comparações. De alta qualidade, os traba
lhos apresentados têm muito a dizer-nos”. Os 20 parti
cipantes são: Alexandre Bruno, Alicia Asconeguy, Ana 
Salcovsky, Beatriz Battione, Gladys Afamado, Glória 
Carrerou, Hector Contte, Horáeio Goinez, Lila Lagrotta, 
Leonilda Gonzalez, Luis Massey, Marta Restuccia, Mel- 
quiades Jater, Nelbia Romero, Nelson Nathan, Oscar 
Ferrando Rimei Angel Cardille, Rita Bialer, Salomon 
Azar e Tina Borche.

A mostra composta por 42 trabalhos em cores, 
branco e preto, poderá ser visitada até o dia 15 de ju
nho e na inauguração estarão presentes o crítico de ar
te Washington Torres e um dos artistas participantes, 
Oscar Ferrando.

% m i
Iuism

os uru-

a.p
Os Gravadores de Montevidéu

Inspirado no movimento do Clube de Gravura de Porto 
Alegre, os artistas do Uruguai criaram em 1953 o Club de Gra
bado de Montevidéo, agora presente na galeria do MARGS, 
uma significativa mostra coletiva, em que estão representados 
vinte artistas gráficos da metrópole do país irmão, tendo à 
frente o crítico de arte Washington Torres. Numa seleta pano
râmica encontramos quarenta e dois desenhos é gravuras 
metal, linoleogravura, xilogravura e serigrafias, cada um com 
dois a três lavores, de técnicas e expressões distintas. Numa 
sala estão os pioneiros de ontem e noutra os atuais gravado
res, também distribuídos no corredor intermédio.

Alejandro Silveira surge com gravura em metal. Alicia As
coneguy com desenhos. Ana Salcovsky e Beatriz Battione tam
bém com desenhos. Gladys Afamado com linoleogravuras. Gló
ria Carrerou com xilogravuras. Hector Contte com desenhos. 
Horáeio Gomez idem- Lila Lagrotta, Leonilda Gonzalez e Luiz 
Massey trazem xilogravuras. Marta Pestuccia mostra desenhos. 
Melquiades Jater xilogravuras. Nelbia Romero. Nelson Nathan 
e Oscar Ferrando comparecem com desenhos. Rimer Cardillo 
Tina Borche com serigrafias. Rita Bialer contribui com xilo
gravuras e Salomon Azar mostra serigrafias.

O Uruguai já tem estado presente em Porto Alegre através 
de importantes mostras nacionais no pictorialismo e grafismo e 
aqui está em ótima panorâmica coletiva.

Por quase um mês ficará aberta essa exposição, cuja inau
guração polarisou os nossos arraiais artísticos, confraternizando 
com os representantes do Clube de Gravura de três mil asso
ciados do país irmão e vizinho mais chegado a nós.

com

Gravura de Leonilda Gonzalez, 
. da série "Noivas".em

e
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Um clube de gravura 

com três mil sócios
Inspirado no Clube de Gravu

ra de Porto Alegre, em 1953 foi 
fundado o Club de Grabado de 
Montevidéu, 
desapareceu, o uruguaio prospe
rou tendo atualmente mais de 
três mil sócios, alguns na Argen
tina, Europa e Brasil. Agora, 
pela primeira vez os porto-ale- 
grenses estão tendo contato com 
o trabalho desenvolvido pelo clu
be através de uma eposição or
ganizada pelo MARGS, onde es
tão reunidas 42 obras assinadas 
por 20 artistas- O principal pro
pósito do clube é divulgar a gra
vura em suas ma.is diversas téc
nicas Cxilo, serigrafia. água-forte, 
Mto). Mensalmente todos os só
cios recebem uma gravura a.ssi- 
nada por um dos componentes 
do clube, com tiragem especial. 
Desde 1966 é editado um calen
dário ilustrado com trabalhos dog 
artistas associados e convidados., 
Atualmente eles promovem um 
Conc/urso Nacional de Artes Grà- 
ficafi. Além disso contam 
Escola de Gravura e Desenho e 
Vesde 1973 possuem sede pró
pria (avenáda paissandu, 1233). 
Segui d a mente participam de Pei- 
3'as Populares, de Livros e Expo

sições Didáticas em Escolas. Na 
exposição montada no MARGS 
estão reunidas gravuras( de pe
quena tiragem) e desenhos onde 
merecem ser citados: Rimar C&r- 
dillo, Gladys Afamado, Alexan
dre Bruno, Salamon Azar, Leo- 
nilda Gonzalez (todos com gra
vuras), Hecor Contte, Marta 
Restuiccia, e Haracio Gomez. Es
te último foi o único que esteve 
em Porto Alegre participando da

inauguração “Apesar das ativi
dades do clube, a gravura tem 
um mercado muito pequeno no 
Uruguai. As pessoas de poder a- 
quisitivo elevado preferem 
pregar o dinheiro em pinturas 
bem cotados no mercado de

As obras expostas no 
MARGS estão sendo vendidas 
preços acessíveis entre Cr$ 150 
e Cr$ 2.200, merecendo atenção 
do público em geral.

Ei quanto o nosso
era-

ar-
te”.

a

uma

Desenho de Hector Contte, um dos artistas que 
participa da mostra do MARGS

TB i 7-
0 Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul está apresentando uma 
exposição que reúne 19 artistas 

do “Clube de Grabado de 
Montevideo”. Entre os 

participantes estão Gladys 
Afamado, que recebeu o 3.° 

Prêmio no Concurso Nacional de 
Artes Gráficas; Salomon Azar— 

prêmio Aliança Francesa no 2.° 
Concurso Nacional de Artes 
Gráficas; Rita Bialer,Tina 

Borche, Rimei Angel Cardillo, 
Glória Carrerov, Lila Gonzales 

Lagrotta, entre outros, todos 
detentores de muitos prêmios 
por sua atuação no campo das 

artes gráficas.

»

V
V/

"Auf ore trato con dngel 
protector mirando adelante", 
de Gladys Afamado.
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]lub de Grabado, de Montevidéu, inicia 

tapa em Porto Alegre: a
0 Clube de Grabado, mesmo sa de estudos para o exterior (já 

assim, não deixou dc manter foram distribuídas para a Ar 
encontros periódicos com o pú gentina, Itália e Alemanha) e 
blico. Conserva o sistema dc só- um prêmio especial para quatro 
cios _ aproximadamente três artistas que terão tiragens es- 
mil que pagam uma cota men peciais no Grabado. 
sal de CrS 7,00 — que recebem “As tiragens, diz Oscar, sao 

trabalho editado a cada 30 todas feitas pelos próprios ar- 
dias (com desconto especial), a tistas do Clube, mas o calenda- 
lém de ter facilidades para com rio é rodado numa imprensa 
prar obras, o calendário anual porque ainda nos faltam concU- 
com ilustrações e os livros-gra- ções de grandes volumes. Airt- 
vuras, semelhantes aos álbuns da não possuímos a litogratia 
brasileiros. porque só a serigrafia e a xi-

0 número de integrantes ou logravura sao muito caras para 
colaboradores do Clube é de 20, as nossas condiooes econômicas, 
atualmente. Eles mantém um No mercado de arte do l_ru- 
concurso todos os anos, dos ar- guai. os artistas do Clube en- 
tistas residentes no Uruguai, frentam uma serie de Pro*>1®' 
independente de suas nacionali- mas. A maior parte deles tem 
dades, compreendendo gravura dificuldades de viver somente 
e desenho, quando é oferecido com a profissaô dc artista e 
como primeiro prêmio uma boi- galerias estão mais interessadas

nova
troca de experiências

vo, que é mais livre, ao mes
mo tempo que mais exigente”.

No momento são poucos os 
gravadores existentes no Uru
guai e a maioria deles são ve
lhos -Há uma crise no meio 
artístico e o único que tem 
realmente força é o desenho.
O fato começou a ser registra
do em 1968 e o Cl de Gra
bado foi praticamente obriga
do a absorver a nova geração, 

.o que justifica o número gran
de de desenhistas que estão 
com trabalhos na mostra ..do 
Museu de Arte. Alguns deles 
tentaram a gravura, mas não 
foram bem com a técnica e ti
veram que retornar às formas 
de expressão antiga.

O Club de Grabado de Mon
tevidéu já tem projeção no 
mundo inteiro e seus integran
tes participam de todos os cer
tames de gravura existentes. O 
de Miró, na Espanha, o Xy- 
lon 7, na Suíça, entre outros, 
e as informações sobre os a- 
contecimentos relacionados à 
gravura chegam ao Clube com 
periodicidade. A mostra de Por
to Alegre significou para eles 
— esta é a primeira vez que 
expõem no Brasil — uma no
va etapa e eles pretendem con
tinuar com estas experiências.

em vender pinturas a óleo do 
do que qualquer outra coisa. 
Há pouco poder aquisitivo no 
País e os que tem, só querem 
comprar pinturas e de gente fa
mosa, pois o povo não possui 
uma educação artística, assim 
como não conhece o valor de in
versão econômica que tem uma 
obra de arte. Naturalmente que 
isso falando a nível fora do Clu
be”, salienta Oscar Ferrando.

E com todas as tentativas de 
popularização da arte ativadas 
peío Clube, o mercado compra
dor ainda está longe do satis
fatório porque a política em
pregada limitou-se a nível po
pular e médio, com fraco po
der aquisitivo. Hoje, a maior 
parte dos sócios de Grabado é 
composta de estudantes, 
alguma maneira aumentou, diz 
Washington Torres, crítico de 
artes de Montevidéu, mas isto

Em 1953 foi fundado em Mon- 
.•idéu o Club de Grabado da 
lade. por um pequeno grupo 

artistas que tomaram por 
se o extinto Clube de Gravu- 
de Porto Alegre. Entre eles 

via nomes 
►nçalves e Luís Mazzey (mas 
mente um era gravador), que 
íham como principal objetivo 
locar em contato a arte, e o 
lista e o público.
Desta maneira, acreditavam os 
■uguaios que iriam estrepar 

contatos já existentes entre 
; três elementos e aumenta- 
am a divulgação da gravura, 
jue é uma obra original e múl- 
pla e não uma reprodução”, 
uno diz Oscar Ferrando, um 
>s diretores do Clube, que pos- 
ii trabalhos expostos atual- 
icnte no Museu de Arte do Rio 
rande do Sul (Salgado Filho, 
35), primeiro andar), junto a 
utros 19 nomes da realidade 
lástica atual do Uruguai.
Mas não era somente com es- 

e objetivo que nascia o Clube,
' sim tamhvm para a investi- 
;ação de novas soluções técni- 
as, a pesquisa e os ensinamen- 
os de uma arte considerada á 
nais democrática — na medida 
iue pode atingir um número 
naior de pessoas pelo preço de 
■ada unidade — e até aquele 
nomento um pouco afastada do 
jrande público. Estes eram, em 
princípio, e ainda são nos dias 
ie hoje, os propósitos funda
mentais da entidade que sur-

como Leonilda
um

“as “De

foi mais pelo lado da difusão
público admirador. A educa-e

ção artística é muito pouca, es-
cír-tando .restrita a pequenos

culos culturais. O Grabado con
segue manter-se apenas com a 
venda dos trabalhos mesmo
que esteja muito longe do sa
tisfatório”.

Como único existente na
do Sul, os dirigentesAmérica
sempre ganhar mais “O Clube de Gravura de 

Montevidéu tem sido. desde 
sua fundação, um elemento a- 
gregador de tendências inova
doras no plasticismo do país 
vizinho”, escreveu o diretor do 
MARGS. Luis Ignásio Medei
ros, “elevando muito a quali
dade do trabalho gráfico. Ape
sar da proximidade geográfica, 
nossos contatos no *lano ar
tístico são reduzidos e esta ex
posição visa a estritar esse inter
câmbio, mostrando um pouco 
do labor de vinte artistas do 
Clube, que têm o que dizer e 
sabem como fazê-lo. A varie
dade de tendências mostra a 
capacidade inventiva que a con
vivência num clube não chega 
a afetàr”.

“Latino-amercianos, como nós 
— continua — gaúchos, como 
nós, têm os uruguaios inúme
ros pontos de contato conosco, 
que a diferença da língua não 
deve e não pode ser barreira. 
Se o Clube de Gravura de Por
to Alegre é hoje apenas um 
marco histórico em nossa evo
lução plástica, no passado as 
relações com o congênere fo- 

estreitas e isso torna du-

procuram
do Clu-acerquegente que se 

be, para que todos possam 
bém, difundir a gravura. E com 
todas as atividades que o Gra-

ainda

tam-

, a técnica a 
principalmente

bado oferece
mais usada. pe-

desenho Tantolos jovens, é ogia.
econômicas comopelas razõesPara iniciar as atividaes, os 

artistas fizeram exposições di
dáticas em escolas, clubes, fei
ras de arte, com demonstrações 
do trabalho artesanal da gravu
ra, alguns cursos intensivos e 
palestras por pessoas especia
lizadas. “Agora — diz Oscar 
Ferrando — o que mais se está 
realizando são as mostras do in
terior e exterior do País, como 
esta aqui do 
mas longe do caráter didático 
das anteriores”.

As informações são dadas, 
hoje, através da escola que 
mantém, predominando o ensi
no da xilogravura, gravura em 
metal e serigrafia, com cursos 
complementares para os que já 
possuem alguma iniciação. Os a- 
lunos, quando chegam, são fa
miliarizados com os materiais
— tintas, ácidos, madeira, etc-
— e somente no segundo pe
ríodo especializam-se na técnica 
a que mais se adaptaram e que 
melhor expressará sua lingua
gem plástica.

“porque a gravu-expressivas
ra tem muitas etapas e se pre
cisa de algum tempo para do
miná-la, ao contrário dc dese
nho. que é rápido e imediato ’.

A arte no Uruguai não está
qualquer cor-hoje,7 aligada,

padrõesdeterminada emrente
Alguns arti as re-universais

dos movi-influênciascebem
Museu de Arte,

O geométrico, muito 
. E também não possuí-

se nada.
pouco

arte que reflita omos uma
realismo social”.

Nos últimos anos os artistas 
mais volta-uruguaios estiveram 

dos para as condições esteticas 
aspectode suas produções. O 

visual é o mais importante, 
qualidade, é 

o que já
pois a técnica, sua 
atendida plenamente 
se nota nas últimas edições do 
Clube. E ainda estão para criar 
uma escola com um método no-

ram
plamenle interessante a pre
sente mostra, pois possibilita 
comparações”.Xilogravura de Gladys Afamado, exposta no MARGS.



Em Porto Alegre,gravura
D. i\r-

uruguaia de alto nível
informativos, mas este trabalho não está 
do feito agora,Ferrando informa ainda que o 
clube possui sede própria há 14 
local não é muito adequado para exposições, 
somente para a parte administrativa e atelier.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
órgão do Departamento de Assuntos Cul
turais da SEC, inaugurou uma exposição de 

42 trabalhos entre desenhos e gravuras de 20 
artistas do Clube de Gravura de Montevidéu. 
A mostra permanecerá aberta à visitação até 

o dia •' 15 de junho na sede do MARGS - Sal
gado Filho, 235 - Io. andar.

sen-

anos, mas o

O número atual de alunos segundo ele, é 
razoável,uma média de 30. O ensino anti
gamente era ;gratuito: mas agora é cobrada 
de uma pequena taxa que é bastante baixa 
comparada com os preços dos outrds Ins
titutos . No Uruguai, a Escola Oficial de 
Belas Artes está atualmente fechada, dai os 
numerosos institutos particulares que en
sinam artes. O Clube mantém também, uma 
Escolinha de Arte para crianças, que conta 
agora com 10 alunos. Ferrando acrescenta 
que o n° de alunos tendo sempre diminuir 
no segundo ano, pois muitos se inscrevem e 
após um ano desistem dos cursos. Ele acha 
que a gravura não é muito procurada em 
relação a outros cursos como pintura e a 
cerâmica. “Existem muitas galerias de arte, 
apesar • de não haver um bom mercado.

Dos 20 nomes representados na exposição 
Oscar Ferrando foi o único artista a acom
panhar as obras quando prestou esclareci
mento sobre sua atividade no Clube de 
Gravura - Nascido em 1943, Ferrando estudou 
Pintura no Instituto de Belas Artes.“San 
Francisco de Assis” e no Instituto Uruguaio 
de Artes Plásticas, estando ligado ao Clube de 

Gravura há quatro anos. Atualmente ele le
ciona nestes mesmos locais onde se iniciou 

■^omo artista plástico, além de trabalhar em 
seu atelier particular onde comercializa suas 
obras e mantém um curso de serigrafia. Sua 
formação inclui também um ano de estudos 

de jornalismo e um curso de Letras na Facul
dade de Humanidades , o que lhe possibilitou 
integrar estas áreas com o trabalho do artista 
plástico. Ferrando, que começou na pintura 
passou a se dedicar à ilustração dos poemas 
que escrevia, e. assim, progressivamente, pas
sou a ver na gravura um meio mais eficaz de 

divulgação da sua obra. Mais conhecido 
como desenhista, recebeu alguns prêmios, 
editou um álbum de poemas ilustrados e tam
bém com desenhos foi selecionado para a 

edição mensal do Clube de Gravura de Mon
tevidéu.

Somente vendem bem os artistas que têm 
muito nome e em geral aqueles que se de
dicam à pintura ”.. Ferrando explica que o 
Clube de Gravura não seleciona alunos, nem 
exige conhecimentos, prévios àqueles que se 
inscrevem. “No primeiro ano o aluno faz 
uma passagem por vários setores, faz um cur
so de desenho, de , de História da Arte e do 
atelier rotativo (gravura em relevo, xilo
gravura, água-forte, água-tinta, ponta-seca e 
serigrafia. Nós não temos litografia ainda. No 
segundo ano, os alunos começam a trabalhar 
naquilo que elegem e se dedicam então a um 
só atelier. No clube há prensas e todo o 
material necessário à execução da técnica es
colhida e os professores ensinam o aluno a 
fazer sua própria im- 
pressão. No entanto, as obras dos artistas es
colhidos para a obra do mês são editadas 
fora, por causa do grande tiragem de cópias.

TRABALHO DE LEONILDA GONZALEZ

;A finalidade do clube foi sempre a di
fusão popular da gravura mas neste momen
to, segundo Ferrando, as atividades são mais 
internas, basicamente distribuídas no ensino 
e na exposição das obras. De qualquer modo, 
as Feiras continuam trazendo novos sócios e 
este número permanece alto. O mesmo não se 
pode dizer das exposições em lugares 
públicos, que atualmente estão mais difíceis e 
também as mostras nas escolas, que depen
dem de muitos arranjos burocráticos.

POPULARIZAÇÃO DA ARTE —
Segundo Ferrando* o Clube de Gravura de 
Montevidéu, fundado em 1953. tinha como 

propósito inicial a difusão popular da gra
vura. Mas com o tenlpo, foi se abrindo tam
bém ao ensino das artes gráficas em geral e ao 

desenho. Hoje com aproximadamente três mil 
sócios o clube edita mensalmente uma obra 
selecionada por concurso interno entre os ar
tistas participantes e, os sócios recebem este 

trabalho, cujas dimensões são de 40 x 29 cm, 
a um preço irrisório. A impressão da obra é 
controlada com critério pelo artista escolhido.

A EXPOSIÇÃO DO MARGS — A ex
posição conta com nomes tradicionais das ar
tes plásticas do Uruguai, como é o caso de 
Luiz Massey, hoje com 82 anos, em plena 
atividade, professor do clube e um de seus 
fundadores. Também reconhecidos são os ar
tistas Gladys Afamado, Glória Carrerou, Lila 
Gonzalez Lagrotta, Leonilda Gonzales (tam-, 
bém fundadora) Rita Bialer, Tina Borche, 
Hector Contte, Melquiades Jater e a ilus- 
tradora Marta Restuccia. Um outro grupo de 
bons gravadores mais recentes são Salomon 
Azar, Rimer Argel Cardillo (que já expôs in
dividualmente em P. Alegre) Alejandro Sil- 

Nelson Avdalev Nathan, Beatriz Bat-

“Estamos fazendo um concurso nacional 
anual de artes gráficas, aberto a todos os- in
teressados nascidos^io Uruguai. Nos últimos 
anos, contamos com menos gente, menos 
gravadores; por outro lado há um surgimento 
de novos desenhistas, muitos dos quais já es
tão trabalhando no Clube“Para popularizar e divulgar a gravura, 

diz Ferrando, além da edição mensal da obra 
acessível, nós editamos anual

mente um calendário. Cada página, cada mês 
do calendário, é ilustrado por um artista 
diferente, escolhido por concurso interno. Já 
fizemos, também em certas ocasiões, edições 
de “posters" financiados, que eram pagos em 
mensalidades pelos interessados. Ferrando 
explica que, para um número tão expressivo 
de sócios(o clube os possui até fora do país), 
foram precisos anos de trabalho árduo. Eles 
angariaram sócios mostrando as atividades 
do clube junto a escolas/lugares de trabalho e 
locais públicos,como as Feiras de Livros. "Em 
Montevidéu, se realiza uma Feira Nacional de 
Livros e gravuras que agora está incluindo 
também desenhos e artesanato. Esta feira é 
tradicional , existe há 17 anos e é bastante 
frequentada. Nestas oportunidades, che
gamos a conseguir em tomo de 500 sócios". .

a preço
ORGANIZAÇÃO INTERNA — O Clube 

de Gravura de Montevidéu é auto-suficiente, 
vive do seu próprio trabalho, sem receber 
subsídios. “Temos nossos sócios que nos 
mantêm, somos um organismo particular 
privado,sem presidente nem dono. São os in
tegrantes que decidem a propdsito de suas 
atividades.

vera,
tione e jovem Horácio Gomez, Oscar Ferran
do e as professoras Alicia Asconeguy Ána 
Salcovzky, e nelbia Romero. A seleção de 
todos estes nomes para a presente exposição 
foi feita pela Comissão Artística que trouxe 
42 obras (metade desenho e metade gravura) 
mostrando um panorama variado e geral do 
que se faz atualmente no Uruguai. E um 
mosaico dé estilos e temáticas onde o ponto 
comum é o altcf nível técnico a que chegaram 
os artistas do Clube de Gravura de Monte
vidéu. (TENIZA DE FREITAS SPINELLI)

Existe um conselho diretivo e secretários 
de comissões, de grupos distintos de tra
balho. Há 3 críticos de arte fixam critérios 
para o clube. Eles escolhem as obras para a 
edição mensal e para o calendário. Há tam
bém uma comissão de finanças e outra de en
sino e exposições. Havia anteriormente uma 
para relações públicass e edição de boletins
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Os Gravadores de Montevidéu
Inspirado no movimento do Clube de Gravura de Porto 

Alegre, os artistas do Uruguai criaram em 1953 o Club de Gra- 
bado de Montevidéo, agora presente na galeria do MARGS com 
uma significativa mostra coletiva, em que estão representados 
vinte artistas gráficos da metrópole do pais irmão, tendo à 
frente o crítico de arte Washington Torres. Numa seleta pano- 
ramica encontramos quarenta e dois desenhos é gravuras em 
metal, linoleogravura, xilogravura e serigrafias, cada um com 
dois a tres lavores, de técnicas e expressões distintas. Numa 
sala estão os pioneiros de ontem e noutra os atuais gravado- 
íes, também distribuídos no corredor intermédio.

Alejandro Silveira surge com gravura em metal. Alicia As- 
coneguy com desenhos. Ana Salcovsky e Beatriz Battione tam
bém com desenhos. Gladys Afamado com linoleogravuras Gló
ria Carrerou com xilogravuras. Hector Contte com desenhos. 
Horacio Gomez idem- Lila Lagrotta, Leonilda Gonzalez e Luiz 
Massey trazem xilogravuras. Marta Pestuccia mostra desenhos 
Melquiades Jater xilogravuras. Nelbia Romero. Nelson Nathan 
e Oscar Ferrando comparecem com desenhos. Rimer Cardillo e 
Tina Borche com serigrafias. Rita Bialer contribui 
gravuras e Salomon Azar mostra serigrafias.

O Uruguai já tem estado presente em Porto Alegre através 
de importantes mostras nacionais no pictorialismo e grafismo 
aqui está em ótima panorâmica coletiva.

Por quase um mês ficará aberta essa exposição, cuja inau
guração polarisou os nossos arraiais artísticos, confraternizando 
com os representantes do Clube de Gravura de três mil 
ciados do país irmão e vizinho mais chegado a nós.

com xilo-

e
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A YUGOSLAVA JAGODA BUIC
A Galeria Guignard do Hotel Plaza São Rafael, após a mos

tra da singular gravadora polono-brasileira que é Renina Katz, 
do São Paulo, está apresentando a exposição de Jagoda Buic’, 
tapeceira da Yugoslavia, que conquistou o Grande Prêmio dá 
XIII Bienal de São Paulo em 1975. A artista tem sua vida pola
rizada entre Paris onde dirige a Cité Internationalle des Arts e 
Monetenegro, província da Iugoslávia, onde tece suas tapeçarias, 
tendo ainda ateliers com suas bordadeiras no México e na Es
cócia.

Sem jamais ter trilhado as artes gráficas, em sua tempo
rada no Brasil, seus desenhos expostos na Bienal lhe valeram a 
proposta de um grupo paulista de executa-los, . . em gravura e o
resultado temos aqui, num conjunto da dez gravuras, além do 
único tapete trazido.

Artista plástica, de 47 anos, Jagoda Buic estudou em sua 
terra natal e se apurou em Roma e Viena, sendo iniciada em 
cenografia, no desenho industrial, mas só em 1962 enveredou 
para a tapeçaria.

As suas tapeçarias são de estruturas monumentais, 
levo tridimensional e de orientação de vanguarda.

Os desenhos-modelos de sua tapeçaria estão sugestivamente 
transpostos para o gravurismo.

Após ter trabalhos expostos em São Paulo e Brasília, eis 
seus desenhos gravados e um acessível tapete entre nós, após o 
que teremos a magistral gravadora Maria Bonomi.

ALDO OBiNO

em re-



Restuccia y ContfeTDos^7 

Uruguayos que se Imponen
ir findo (S-abadw) yB Washington8 Torres * crítico^t^arS^legl- 

La exposiclón Uivo uruguayos. grabadores y dibujantes 
vpl r ^.xlt0 desacostumbrado. considerado a ni-
àtliil" enios dos primeros dias se vendicron ocho era-
bados . maniíiesta Oscar Ferrando. La exhibición se llevó a rabo 
m una ínvitación dei MARGS (Museo de Arte de Rio Grande 
uel Suii. Agiega Ferrando que importa destacar "el vínculo 
existente entre rl Club de Gral,ado de Montevideo v el homó- 
nnno de Porto Alegre”. Este último fue un antecedente dei or- 
gamsmo nacional. Pero, como senala en el prólogo dei Catálogo 
de rVabndA In.1! MA?GS' buiz Inácio Medeiros, en tanto ei Club 
íi de{. vecino pais es hoy apenas un marco histórico ....
*rr S" plas,ica brasilena. "el Club de Grabado Uruguavo 

C11S!S- sl*ue adelante . La selccción de veinte crea- 
dHe^ms estros í8?®6* 0 F" ti€ne un caracter didáctico. Abarca 

i a.-,L , S, generaciones. desde el maestro Luís Ma- 
M RCS \í,'rí" a Horacio Gomez. con 24. En cuanto ai. 1ARGS. es un Museo dinâmico. vivo “abierto a los artistas rs.
cMes ' En ,rr.cinl'rifncias y PT0P»*st»* los jóvenes lo-ve.lr icc E“ ! , lealizan mesas redondas, ciclos de clne, confe- 
!®nc.las' espectáculos de danza, etc. Pasara a ocupar un amplio
sn‘s Vaamíetririnsama°,' Qw poslblli taiá nmltiplicaciõn de sus ya nuetridos planes . W. Torres, por su parte con õntica

^ c'Ua !'esi!,ta dlficil tener una vísión definiti- 'a en el bieve apso de una semana, aunque trabalaron íull 
Ume. visitando entre cinco y seis talleres y galerias por tarde Hav 
un exces.vo condicionanuento dei mercado. Lo que con referen-
Con VecuenHa SCI', U?a ventaja. tiene su contrapartida.,;°il Ve^ePcia niuchos artistas se estancan en su evolución dc- 

a l°“ requerlmientos dei publico comprador. "Se palpa una 
enorme ícrmentalidad’ . senala Torres. Como todas las ciudaries 
en fianco desarrollo. se presenta abierta en la reccpcion de co- 
cp w TaSi 'Clique las comparaciones son siempre odiosas, di_ 

la nianifestacion artística dentro de las formas con- 
tempoiancas clisicas, en Montevideo es superior”. En el orden 
tanva ««Pitrímentacion de las búsquedas de laboratorio. "la ba-
iS&rVSSM.'*40 “ a,“” s* “”** “»* ■»» *««« p»

Entre los grupos más interesantes. según la opinión 
ties, esta el de Vera Chávez Barcellos, que tntegrari además Car- 
;os Asp. Carlos Pasquettl. Clovís Dariano. Jesús R G Esco- 
o?«nI^aAa,^ÍVai!^' Roln,nUa Martins v Teimo Lanes. El MARGS }ma Mues}ra - Manifiesto de dichos plásticos. Fue el 
único lugai por otra parte que se interesó por- la pesquisa 
Praetican un conceptualismo con acentos brasUeiíos”. El objc- 

mw^iípendUsir ,C frte* al valdr de la ldea- Pròvocan a! público v 
sus omas B nihipntoipí : Tn?, es pl'f.^cupa la comercialización de ovafiab ’ Integran diferentes disciplinas: la aeri-

r°t?,sl: dl*3tijos. objetos, cine Super 8. audiovisuales dernos y álbumes. Anota Ferrando i 
tura en el espacio comunitário de la

en

de To-

. cua-
la importância de la escul-

cos. en plazas. Se destacan Stockinger y Vasco <'prado°STncluso 
un uruguayo. arquitccto y artista plástico .ümansky) radfcado
’nestBePa°w ,PolLo AIÇ?r^ ha incorporado un gran mural 
« ríp fW' 7' carência de una critica especializada. "La nren.
nas ãí arteCmis«l!nh0S cronlst?s f>"(' da" cabida <■" sus o.ólum- 

rritirnsPlutLrt'.pi r°,'", rl rnCf,io <-'<'ador no son considera- nos críticos de arte profesionales". Tal carência nrnvnea i-Ipí
a nivel, de! phblico y de las mismos artistas Dos 

imtiíml unparten ensefianza artística en Porto Alegre: el
Mef iV í rí e la (ün‘vel'sidad de R'0 Grande dei Su: v ei
ti Is,«dn *nLdriih!lu10 Goncalvez- ambos subvencionados'por 
iiae^AtaA?BvtD n d»bn^nteSTTl-nisuayos P«>vocaron verdadero Impacto. Malta Restuccla y Héctor Contte. El Dlrector de' MARGS
cíubprde Gr«hadnari° M \a ?IuestTa para su colecclón privada 
nâra enrim,»síi?.id Montevideo donará un Grabado *1 MARGS para enriquecer el acervo. — M.L.l.



URUGUAIOS CONTINUAM NO MARGS d.f.tH#
O Museu de Arte do Bio Grande do Sul apresentará até 

o dia 25 do corrente a mostra de desenhos e gravuras de 20 
artistas filiados ao Clube de Grabado de Montevidéu, Entre os 
trabalhos que merecem mais atenção estão as gravuras de 
Leonilda Gonzalez, famosa em seu pais e no exterior tanto 
pela sua aprimorada técnica em xilogravura como pela “lin
guagem-” de seus temas preferidos: cavalos e outros animais, 
noivas e crianças.

Até fim cio mês continuara 

mostra uruguaia do MARGS
b

molduras móveis dos dois sa
lões do MARGS. Os artistas 
participantes desta mostra são 
Alexandro Pelix Bruno, Alicia 
Asconeguy, Ana Salcovsky, 
Beatriz Baittione, Gladys Afa
mado, Glória Carreru, Hector 
Contte, Horácio Gomez, Lila 
Gonzalez Lagrotta, Leonilda 
Gonzalez, Luiz Massey, Marta 
Testuccia, Melquiades Jater, 
Nelbia Romero, Nelson Avda- 
lov Natha-n, Oscar Gerrando, 
Rimer Argel Cardillo, Rita 
Bialer, Salomon Azar e Tina 
Borche.

Até o fim deste mês poderá 
ser visitada no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, ór
gão do Departamento de Assun
tos Culturais da SBC, a ex
posição do Club de Grabado 
de Montevideo, reunindo sig
nificativa quantidade1 de de
senhos e gravuras de artistas 
do Uruguai. A mostra é cons
tituída por 42 trabalhos em 
preto e branco e a cores, rea
lizados sob técnicas diferentes; 
a medida em que as obras vão 
sendo adquiridas, novos tra
balhos vão sendo colocados nas
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As noivas carregando o caixão -podem significar a sorte do casamento ou do casamento tradicional. Podem. ex
pressar também a caminhada para a morte das aspirações profissionais da mulher, em virtude do casamente

As Gravuras de 

Leonilda Gonzales
•V

- • -r

25 deste mês, no Museu de Arte do Rio 
Grande do S.ui — Salgado Filho, 235, l.° 
andar — estará aberta a exposição dos

do Clube de Grabado de Mon-

CLARISSA MATTE*
-



Ha muitas maneiras de expressar i- tevideo, que inclui várias gravuras de
déias, que o digam os poetas, ntúsicos, 
escritores, pintores, desenhistas e ou-

LèomiM» Gonzalez.
Nascida no Uruguai, esta artista es

tros . tildou com André Lothe e Ferdinand.
A gravurista Leonilda Gonzalez, aitra- 

vés de sua difícil arte e significativa
Léger, em Paris. Tem participado de
Salões Nacionais e Municipais bem co«

linguagem gráfica, nos dá, numa de mo de concursos internacionais de gra
snas seqüências de trabalhos, uma visão 
pessoal, talvez irônica, do casamento, do 
seu real significado para a mulher. Ou 

quem sabe, do casamento como institui-

vura, conquistando várias premiaçoes.
Considerada, senão a melhor, urna das
melhores gravuristas do Uruguai na a-
tualidade, crianças e cabeças de cavalos 
são igualmente temas de sua preferên
cia, estando também presentes na mos
tra do MARGS.

ção, falida ou não, nos dias atuais.
Em todo caso. para quem quiser ti

rar suas próprias conclusões, até o dia

A noiva crucificada talvez represente o sacrifício necessário à mulher pa
ra agüentar o casamento e seus sacrifícios. Ou a cmcificação dele para 

vma futura ressurreição em outras bases
A noiva com o cartaz “NO” pertence talvez ans movimentos feministas, 
que querem a liberação da mulher, não aceitando mais o casamento


