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Juan Ventayol nasceu em Montevidéu, Uruguai 
e iniciou seus estudos no Círculo de Bellas Artes

Prêmio Câmara de Representantes, Medalha 
de Bronze.

f
em 1933.

Prêmio Aquisição, Salão Municipal.
Fundador dos Grupos Artísticos «Paul Ce- 

zanne» e «Carlos F. Sáez». 1962 P Prêmio, Medalha de Ouro, Salão Nacional.

Prêmio Aquisição, Conselho Departamental de 
Montevidéu.PRÊMIOS

1963 Mensão Especial, Concurso em Homenagem 
a Artigas.

1938 Prêmio Aquisição Museu Nacional Juan M. 
Blanes.

1965 Grande Prêmio, Medalha de Ouro, Salão Na
cional.

1940 Menção Honrosa e Medalha de Bronze.

Prêmio Aquisição Salão Municipal

CERTAMES INTERNACIONAIS1941 Menção Especial e Medalha de Bronze.

1343 Grande Prêmio do Retrato, Medalha de Ouro, 
Salão Nacional.

1950 I Bienal de São Paulo.

1958 I Bienal de Pintura no México.
1945 Prêmio «Caixa Nacional de Ahorro Postal» 

Medalha de Bronze. Primeiro Prêmio no Salão Panamericano de
Arte do Rio Grande do Sul.1949 Menção Especial, Medalha de Bronze, Salão 

Nacional.
1959 Primeiro Salão Internacional de Punta dei

Este.1950 Prêmio «Tabaealera Uruguayana», Medalha 
do Bronze.

1960 II Bienal Internacional de Pintura do México.

1958 Medalha de Prata, Salão Nacional de Belas 
Artes. Museu de Arte Moderna de São Paulo.

1961 VI Bienal de São Paulo.1960 Prêmio Aquisição, Salão Municipal.

1962 XXXI Bienal de Veneza (único pintor Uru

guaio ).
1961 Prêmio Wolf, ao Melhor Pintor da América 

Latina. VI Bienal de São Paulo.



1962 I Bienal Americana de Arte Moderna de Cór- 
doba.

1963 Bienal de San Marino, Itália.

Exposição Latino Americana (IAC) de Lima, 
Peru.

Selecionado Pelo Museu de Arte Moderna 
de São Paulo.

Certame Panamerieano, Colômbia.

1964 II Bienal de Arte Americana, Córdoba, Ar
gentina.

Suas obras figuram em coleções particulares 
no Uruguai, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Bél

gica, Holanda, Itália, Suécia e museus do Uruguai, 
Brasil, Cliile e Venezuela.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS REALIZADAS

Amigos da Arte, anos 1938, 1948, 1950, 1962.

Associação Cristã de Jovens, 1939 e 1961.

Centro Democrático Lavalleja e Biblioteca Po
pular Artigas.

Galeria Rio da Prata, 1960, 1961, 1962, 1963.

Liga Fomento de Punta dei Este, 1959.

Instituto General Eletric, 1964.

Círculo de Bellas Artes, 1937 e 1965.



Juan Ventayol é uma figura de prestígio, in
ternacional que obteve, há um lustro, plena con
sagração na Bienal de São Paulo, em 1961 (Prê
mio Melhor Pintor da América Latina, Prêmio Wolf).

com os fundos lisos, nítidos, uniformes, perfeitos, 
os que atuam definitivamente como o «acorde ger
minal» de que falava o músico russo Alexandre 
Scriabin, que se ouvia no decurso de tôda a com
posição para infundir a ela um estatismo essen
cial, um caráter de bloco ascendente e ardente.A sedução que exercem as obras dêsse período 

depende, em grande parte, de sua simplicidade e 
do sentimento unitário, silencioso, contido, viril e 
trágico a um só tempo, que resumem. Nessa fase 
passa a ocupar o primeiro pôsto dentre o grupo de 
informalistas do continente, e seus trabalhos des
tacam-se por marcante originalidade.

Igual função cabe a essas superfícies de fun
do, tensas em sua monocromia, que rodeiam as 
imagens-signos, de uma carga espiritual muito gran
de, instalando os objetos na pura intemporalidade.

São diversos, múltiplos e ricos os caminhos 
que projeta Ventayol, e todos êles destinados a 
um posterior e amplo desenvolvimento. Nos seus 
últimos trabalhos, o artista insiste nos colagens 
de latas, já não perseguindo a suntuosidade e o 
fulgor de suas obras anteriores, mas, sim, modu
lando a chapa, criando um relêvo estruturado per- 
feitamente.

A partir daquela ascenção vertical, o compro
misso contraído por Ventayol consigo mesmo, com 
o público e com a crítica é enorme.

São peças de extraordinária intensidade. Sua 
faceta própria e inconfundível é a restrição cro
mática, uma gama bastante uniforme de tonalida
des gris, sonoras e profundas. Monumental, não 
no tamanho, mas na mensagem que traduz, refi
nado e possuído de um sentido intrínseco do mis
tério, o estilo de Ventayol se manifesta principal
mente nas sutis relações da estrutura e da textura, 
dando especial valor à emoção irracional das su
perfícies, como símbolo da imensidade inatingível.

Aparece aqui vinculado de uma maneira não 
programática, com a «nova concepção artística ita
liana», definida por Castellano e Kultermann. Co
mo êles, Ventayol se define pela cuidadosa exe
cução de suas colagens, utiliza materiais não pro
priamente pictóricos, como a lata, que servem para 
pôr em evidência a solução de problemas espa
ciais, pictóricos, gráficos e, inclusive, de tonalida
de. O relevo substitui ao degradé, pela modulação 
sutil que a luz real espalha sôbre os elementos ade
ridos à tela, que já em si mesmos são intrinse- 
camente aptos para os jogos luminosos.

Essa aspiração lírica e metafísica de Ventayol, 
provàvelmente inconsciente, desconhecida até por 
êle próprio, orienta-o dentro de um processo in- 
suspeitado a um retorno para certo tipo de figuração.

Até 1963, executa composições nas quais sur
gem figurações fantasmagóricas, sempre dentro da 
técnica e da linguagem introduzidas pelos ínforma- 
listas, com base nas texturas rugosas.

*. 1Êsses pequenos montículos que dão ritmo con
tínuo ao espaço são verdadeiras estruturas de re
petição.

mm m
A irrupção da Pop-Art em nosso meio, como 

éco do movimento internacional e sua consequente 
volta ao objeto, fazem-se sentir na obra do pintor 
uruguaio, em uma nova etapa de esplendor com 
sua série de objetos não realizados concretamente, 
mas pintados com empaste denso e o aditamento 
de «collages», esteiras e latas. Por outro lado, so
fre o impacto de sua viagem à Europa, das cate
drais de Florença e outras cidades italianas, re
construindo-as com uma visão absolutamente mo
derna.

O efeito nililizante de uma imagem dessa or
dem se deve à irracionalidade da reiteração de um 
mesmo fator, e também a que todo espaço qua- 
drangular evoca uma dispersão infinita em seus 
quatro lados limites.

Apresenta-se assim, o artista, no início de uma 
nova faceta. Cabe esperar um desenvolvimento am
plo e de alto nível, de acordo com seus antece
dentes.

A fôrça de suas imagens, carregadas da nos
talgia do passado, se intensifica pelo contraponto M. L. T.



Óleo e esteira1—A 1.10 x 1.00 1961

2—B 1.00 x 1.00 yy yy 1965

3—C 1.00 x 1.00 yy yy 1965

4—D 1.00 x 1.00 yy yy 1966

5—E >*1.00 x 1.00 1966

6—F 1.00 x 1.00 yy yy 1966

7—G 1.35 x 1.35 Óleo e Metal 1964

8—H 1.37 x 1.37 Óleo 1964

9—1 1.37 x 1.37 yy 1965

10—4 1.17 x 0.82 Técnica Combinada 1964
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Diretor: professor carlos scarinci 

Departamento de ciência e cultura 

Diretor: dr. paulo xavier

Secretaria do estado dos negócios da educação e cultura 

do rio grande do sul 

Secretário: josé carlos kist

11—K 1.21 x 0.91 yy 1963

12—L 1.22 x 1.02 óleo 1964

13—LL 1.22 x 1.02 yy 1964

14—M 1.22 x 1.02 yy 1964

15—N 1.22 x 1.02 yy 1964

16—N 1.22 x 1.02 yy 1964

17—0 1.22 x 1.02 yy 1964

18—P 1 .21 x 0.91 Técnica Combinada 1963

19—Q 1.21 x 0.91 yy 1963

1.48 x 0.98 óleo20—R 1964

21—S 1.01 x 0.71 yy 1964

óleo e Metal22—T 1.18 x 0.83 1966

23—U 1 .21 x 0.91 yy yy 1966

24—V 1.18 x 0.83 yy yy 1966

25—W 1.21 x 0.81 >* *> 1965.
26—X 1.21 x 0.81 >> » 1965

”27—Y 0.51 x 0.41 *• 1965




