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70 anos de Arte

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
em parceria com a Casa da Memória da Arte Brasileira e 
a Agência de Leilões Espaço Cultural Porto Alegre, tem 
a honra de apresentar o trabalho do artista uruguaio 
Julio Mancebo.

Aos nove anos de idade, Mancebo já começava a 
estudar pintura, e dois anos mais tarde ingressou no 
célebre atelier do Mestre Joaquín Torres-García. É hoje 
o último pintor vivo remanescente daquela experiência, 
denominada Escuela dei Sur, movimento de grande 
influência na América Latina.

Pintor, escultor e muralista, Julio Mancebo é representante 
da arte construtivista uruguaia e sua obra já percorreu 
diversos países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, 
Suécia, Espanha e Cuba.

Esta exposição apresenta 54 desenhos, realizados 
entre 1975 e'1977, período em que foi preso político 
compartilhando alojamentos e experiências com José 
Luis Baumgartner, autor do prólogo do livro "Croquis 
de Ia Cárcel", cujo lançamento ocorrerá na abertura da 
exposição.

Núcleo de Curadoria do MARGS

JULIO MANCEBO
(Montevidéu, Uruguai 1933)
Esboço do cárcere, 6o de Cavalarip, 1975
Desenho à lápis
18,8x16,7 cm

«?•

i*



JULIO MANCEBO 
(Montevidéu, Uruguai 1933) 

Esboço do cárcere, E.M.R. N° 1 Barraca 2a, 1976 
Desenho à lápis 

16,2x13,3 cm

"Em meio a essa beatitude, Mancebo, impassível por trás 
de seu bigodão, mandava ver no lápis, no pincel, na tinta, 
com os dedos... sem parar, como se estivesse no taller do 
Velho Torres ou no ateliê de sua casa, no Cerro.

Esboçou. Desenhou rostos, estados de ânimo, figuras 
em escorço. Grafitou tudo quanto se movia ou estava 
parado. Também plasmou sobre papel verdadeiras 
naturezas mortas (nós o éramos somente em parte): 
laranjas, laranjas e laranjas, única fruta que, sabe-se lá 
porquê, deixavam entrar sem nenhuma restrição."

(José Luis Baumgartner)
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Abertura:
Terça-feira

09 de junho de 2015 às 19h 

Exposição e lançamento do livro 

"Croquis de Ia cárcel"

Visitação:
De 10 de junho a 26 de julho de 2015 

De terças a domingos 
das 10h às 19h

1 Entrada Francaú
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Praça da Alfândega, s/n° • Centro Histórico 
Cep: 90010-150 • Porto Alegre | RS • Brasil 
Fone (51) 3227.2311 • Fax (51) 3221.2646 

www.facebook.com/margsmuseu
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