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A Pintura Solar de Carlos Páez Vilaró: uma apresentação.
Paulo Gomes*

Autodidata, curioso, incansável e apaixonado por seu ofício de artista: assim é o pintor Carlos Páez Vilaró. Sua exposição permitirá aos porto-alegrenses um 
contato com obras que apresentam cenas de rígida estruturação, com uma figuração incisiva e com cores intensas. Elementos que anunciam a presença de um 
pintor forte, com uma obra solar e humanista.

O MARGS possui em seu acen/o uma pintura de Vilaró, um óleo sobre papelão, intitulado "Pescador dei Buceo", que entrou na coleção do museu através da 
doação de Fernando Riet em 1967. Esta presença sempre se destacou na pequena lista de artistas latino-americanos, representados em nossa maior coleção 
pública de arte. Sua exposição sempre despertou o interesse do público e sempre alimentou uma imagem diferenciada da arte uruguaia. Vilaró, é inevitável dizer, 
é conterrâneo de Pedro Figari e de Joaquim Torres-Garcia, pintores de referência obrigatória para a arte uruguaia assim como são Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti 
para nós.

Vilaró se dedicou a observar a beleza apaixonante da população de origem africana com cores inusitadas e intensas (como em Figari) e com uma estruturação 
geométrica rigorosa (como em Torres-Garcia). Sua potência criativa foi direcionada a retratar estas pessoas em suas atividades cotidianas, mas também nas suas 
festas e cerimônias religiosas. A busca pelo conhecimento profundo das populações afro-uruguaias levou-o a investir boa parte de seu tempo em viagens pelos 
países com população negra. Estas viagens, mais do que simples roteiros turísticos, deram-lhe a certeza da sua opção temática e fortaleceram a têmpera de sua 
obra. Sua pintura na coleção do MARGS, datada de 1958, prova a persistência dos temas populares na sua obra.

CARLOS PAEZ
A pintura atual de Carlos Paez Vilaró, está estruturada a partir de uma linearidade essencialmente gráfica, talvez uma herança de sua formação de artista gráfico. 
Suas figuras humanas, animais e objetos nos são apresentados através de uma figuração frontalista e esquemática: corpos de frente e de perfil, figuras com grandes 
olhos, com volumes sintetizados ao máximo e com meras indicações de detalhes anatômicos. Imagens que parecem recortadas e coladas sobre a superfície 
pictórica. Imagens que ultrapassam as bordas do suporte como que indicando uma magnitude impossível de ser apreendida em um só momento. Magnitude e 
atemporalidade presentes talvez nas reverberações cromáticas que ampliam as imagens, como ondas de um movimento incontido. Daí a sensação de tempo 
em suspensão: a permanência dos movimentos congelados, as repetições formais, as abruptas linhas de corte, a presença dos números e os olhos sempre abertos.

O reencontro de Porto Alegre com a obra mais recente de Vilaró nos obriga a um giro decisivo em nosso conhecimento de sua obra. Anteriormente anunciada, 
sua temática agora reveste-se de um esplendor e consciência insuspeitados na sua obra dos anos 50. De algum modo o processo que determina, em sua dimensão 
mais profunda, a natureza desta mudança parece inseparável da própria relação complexa, lúcida e libertadora que o artista sempre estabeleceu com o contexto 
nacionalista de sua atuação. Nesse sentido, sua pintura é política e histórica pelo vínculo com as pessoas; é construtivista, e logicamente racional, pela ordenação 
rigorosa e pela elementaridade de sua representação e é fantástica ao confrontar-se com a realidade das raízes da população uruguaia e sua matriz africana, mas 
sem o olhar antropologicamente distante, como o da pintura de Pedro Figari. Uma síntese da arte uruguaia, uma pintura cálida, luminosa e solar*

* Artista plástico e curador independente. Doutor em Artes Visuais.



CARLOS PÁEZ VILARÓ

Montevidéu, Uruguai, 1923.Vive e trabalha no Uruguai.

Nascido em Montevidéu, na juventude deixou o Uruguai 
e partiu para Buenos Aires, cidade na qual trabalhou 
estreitamente vinculado ao meio das artes gráficas. 
Retornando ao Uruguai, na década de 1940, apaixonou- 
se pelos aspectos da cultura africana local, principalmente 
pelo candombe, dedicando-se então a pintar essa e 
outras manifestações afins.

Além desses temas, dedicou-se também a pintar aspectos 
da vida popular de seu país - lavadeiras, velórios, festas 
- temas que lhe permitiam observar de perto as 
populações de origem negra.

VILARO
Seu interesse pelos povos africanos levou-o a visitar o 
Brasil, Senegal, Libéria, Congo, República Dominicana, 
Haiti, Camarões, Nigéria, etc. Percursos no qual pintou 
e expôs inúmeras vezes, além de produzir muitas pinturas 
murais. Ao longo de sua trajetória manteve-se, entretanto, 
fiel ao tema afro-uruguaio. Atualmente o artista vive e 
trabalha em Punta Ballena, no seu ateliê na cúpula maior 
de Casapueblo, sua escultura habitável à beira-mar*
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