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«

Nicolas Cúparo é um artista de marcante traje
tória. A evolução experimentada por êste pintor, que 
das interpretações figurativas chegou a uma margem 
de abstração, se concretiza nas sugestões que pro
move, com a solidão feita côr. Ao desaparecer a es
trutura, cresce em suas obras uma composição colc- 
rista que harmoniza com um sentimento envolvente 
e sensível. Em alguns quadros se percebe o alcance 
da luz e as meias-tintas expressas em especial rique
za d'e tonalidade. Isso configura certamente umo 
busca dentre do setor moderno, enquanto a investi
gação que os diversos jogos de côr e aguado provo
cam em Cúparo, atualizam suas anteriores condições 
a serviço de um cromatismo que sempre foi de sin
gular beleza. Nas presentes obra-s, Sua pintura se 
manifesta com riqueza, com um sentido cabal no 
desenvolvimento dos matizes, e uma função primor
dial em deixar a matéria com variantes, as quais, 
muito bem dispostas, adquirem já com o óleo. o 
guache ou a aquarela, um caráter fundamentalmen
te plástico. Naturalmente que o conceito contradiz 
a totalidade daquilo que se entende por pintura, pois 
o tema e outras virtudes como c desenho ficam su
bordinados a valores parciais, ou sãc êstes anulados 
por completo, fazendo dessa modalidade uma valori
zação parcial da arte pictórica.
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Datos biográficos

NICOLAS CÚPARO,
(Uruguay) em 1906.
Inicio sus estúdios en el Circulo de Bellas Artes con 
Guillermo Laborde y en Ia ETAP, con Carlos Prevosti. 
De 1934 a 1938.

nació en Ia ciudad de Florida

Em Nicolas Cúparo coincidem o trabalhador que 
desconhece a fadiga e o intuitivo que enevoa o ras
tro da pintura e não o abandona até pressenti-lo cla
ramente. Muitos anos dedicou Cúparo à pintura, sem 
reparar nos sacrifícios. É a obra de um silencioso, de 
um convencido, de um confiado nas próprias forças. 
Esta confiança foi sustentando-a, no decorrer dos 
anos, as recompensas conquistadas no Salão Nacional 
e em outros certames, até procurar-lhe um lugar na 
pintura do país, por obra e mérito de um esforço e 
de uma vontade sem esmorecimentos. Na pintura de 
Cúparo pcde-se reconhecer, sem maior dificuldade, 
a inquietação por não se deter, por não tornar-se 
surdo à voz de seu tempo. Nesta nova face de sua 
pintura — não sem ter sofrido a influência de Tcky — 
o artista se revela imaginativo e capaz de enfrentar 
realizações ambiciosas, urgidas de um excelente do
mínio da matéria e sua autonomia. Repete-se, aqui, 
o jôgo dos elementos. Trata-se, acima de tudo, de 
uma obra pertencente a uma mesma experiência, elo- 
giàvelmente dominada pelo propósito de evoluir e 
encontrar novas latitudes.

Principales prêmios obtenidos

1943 — Prêmio Bco. de Seguros dei Estado (pintura)
1945 — Prêmio Bco. el Holgar Uruguayo (pintura)
1946 — Prêmio ANCAP (grabado)
1947 — Prêmio Especial medalla de bronce (dibujo)
1948 — Prêmio Especial medalla de bronce (dibujo)
1949 — Prêmio ANCAP (acuarela) Salón de San

José
1949 — Ler. prêmio (grabado) Salón de San José 
1949 — Prêmio Junta Departamental de San José 

(pintura)
1951 — Ler. Prêmio en grabado Salón Departamen

tal de Rio Negro
1951 — Prêmio Especial (acuarela)
1951 — Prêmio Mención Especial Salón Nacional de 

Bellas Artes (grabado)
1963 — Prêmio Adalberto Fontana (pintura)
1964 — Primer Prêmio medalla de oro (acuarela) 
1964 — Prêmio adquisición Museo de Sen José (pin

tura)
Eduardo Vernaza



Prmcipales exposiciorses colectivas

1934 — Ler. Salón dei Tailer ETAP 
1941 — Grupo Paul Cezzano 
1945 Exposición Colectiúa Ascciación Cristiana 

de Jovenes
19447 — Exposicion Artistas Independientes 
1964 Exposición Salón Cristiana Piriapolis

Exposicíones individuoies

1943 — AIAPE
1945 — Librería Feria dei Libre 
1949 — Exposición Ciudad de Florida 
1949 — Exposición Ciudad de Juan Lacaze 
1953 — Exposición Residentes de Florida -— Mcn- 

tevideo
1963, 1964, 65, 66 y 67 Galeria Rio de Ia Plata Mon- 

tevideo
1964 — Exposición Círculo de Bellas Artes.

Sus cuadros se encuentran en importantes coleccio- 
nes nacionales de los Musecs Nacional de Bellas Ar
tes, Museo Departamental de Salto y Museo Depa 
tamental de San José.
En pinacotecas privadas de: Fracia, Canadá, 
EE. UU., Argentina y Alemania.
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