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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

em Colaboração com o Departamento Cultural 

e de Informações do Ministério de Relações Exteriores

Apresenta de 25 de Novembro a 3 Dezembro de 1968-
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Nasceu em Honolulu, Hawai, a 7 
<!e junho de 1918, em virtude de os pais 
serem diplomatas.

Viveu nos Estados Unidos até aos 
seis anos, quando inicia estudos de pin
tura, em Tóquio.

Frequentou durante anos o ateFer 
do famoso pintor Kojhna, antes de gra
duar-se pela Escola de Belas Artes da 
capital1 do Japão. Após, passa longa 
temporada na China especialmentc em 
Pequim. Percorre a índia e o Egito. De
pois de seis anos nas Filipinas, regresa 
ao Japão, recolhendo-se por quatro anos 
a Nara, onde copia o famoso afresco 
do templo Koryuji para o Museu Nacio
nal de Tóquio.

Conquista o Prêmio Nacional do 
Salão Oeste-Japão.

Em 1959, instala-se em Paris, no 
atelier que fôra de Utrillo e estuda 
com Georges CheyssiaE Visita a Europa.

Menção honrosa do “Salon des Ar
tistas Français”, 1963. Medalha de 
Prata “Salon des Artistes Français”, Grau 
Pala is, Par;s, com; o quadro “MENTE - 
MONTANT” em 1964. Prênr.o do Instituto 
dc Belas-Artes, no mesmo “Salon”, cm 
1966 com o quadro “Panthéon”, láuren 
recebida das mãos de André GVlalranv.
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CAPA: UM DIA ENCONTREI CORNEILLE.. ;Par,s. -96;j 
Pg. 3:0 PINTOR



de 29.12.67 a 10..01.68, 
no Museu Mariano Pro- 
cópio que adquiriu seu 
quadro “O Sena no Outo
no.”

EXPOSIÇÕES: Galerie D’Art Moderne:
Galerie Bernheim-Jeune, 
no Salon Saint-Honoré 
Matignon; Galerie Mo- 
rantin; Galerie Robert 
Philippe, de Paris; Ga
lerie Picpus (Suiça); 
Galerie “ZOQUEI” de 
Tóquio; Salon d’Etê, Ni
ce, 1963, obtendo “Prê
mio Especial” com “Mu

lher meu Castelo” . . . No 
Brasil, Rio de Janeiro:

1967 — 18.10 a 05.11 — Realizou como 
convidado de honra a Exposição 
Comemorativa do 30- aniversá
rio do Museu Nacional de Belas 
Artes, do Ministério da Educa
ção e Cultura, que teve a cola
boração do Departamento Cul
tural e de Informações do 
Ministério de Relações Exterio
res e da Embaixada do Japão.

encerrando as côres com riscos foi-MASANORF URAGAMI sas e
tes de gravador; sôbre o “nabisme”, que, 
através de um japonesismo, espirituali
zava tôdas as suas composições. Por sua 
vez, a imagética do surrealismo teve, 
também, uma de suas causas na explo
ração do onirismo abissal, cujas raizes 
podem ser encontradas nas concepções 
fantásticas das legendas milenares da 
raça oriental e da arte búdica da época 
de Nara, no Século VIII.

A pintura de Masanori Uragami é 
prova eloquente dessa conclusão. 

í> uma estética que amalgama artisti
camente duas civilizações. Os seus estu
dos e trabalhos com o mestre Kojhna c 
o seu recolhimento ao Templo de Ko- 

convento budista de Nara, no

A noção e a visão históricas da alma

c do pensamento da civilização ociden
tal c da civilização oriental vão, através 
dos tempos, perdendo as Pndes de uma 
demarcação milenar. Com efeito, a in - 
terpenetração de certos fundamentos cul
turais desas civilizações no espírito das 
atuais gerações vem fazendo com que se 
dilua o antipodismo secular que as sepa- 

espiritualmente, para dar origem 
a final àquela “unidade indivisível do 
mundo interior c do mundo exterior." 
já preconizada por Kabir, discípulo de 
Ramânanda no Século XV.

E sob o ângulo plástico c p:cturaÇ 
não podemos negar que coube à arte 
japonesa dar o primeiro passo para a 
abertura dêsse processo de universali
dade cultural. Em verdade, a sensibili
dade e a técnica nipônicas inspiraram, 
de certo modo, a transformação da pin
tura ocidental, haja vista à influência 
das velhas estampas de Hokusai e de 
Hirosigue, que se d;stinguiam pelo corte 
audacioso das cenas e a fuga dos con 
tornos, sôbre a pintura de Edouard Ma- 
net, de Claudc Monct e de Degas, cons
tituindo uma concausa da grande revo
lução estética que foi o impressionismo, 
ecíodida na segunda metade do Século 
XIX; sôbre o sintetismo de Paul Gaughin, 
usando o método de pintar com tintas li-

São Paulo — Sob os auspícios da So
ciedade de Cultura Ja
ponesa, do Grupo Seibi de 
Artistas Plásticos e do 
Departamento Cultural 
do Itamaraty expõe no 
Centro Cultural Brasil-Ja
pão, de 27 a 31 de maio 
de 1968.

rava uma

ry u.ii, o
Japão, em cujo interior, durante três 
anos, copiou, pacientemente, afrescos 
dos séculos remotos, e a sua permanên
cia na Europa, em contacto direto com 
a arte ocidental, quando se dedicou a 
uma série de investigações, deram-lhe 
uma grande carga de experiências c de 
descobertas no campo da pesquisa de 
tôdas as possibilidades de- interpretação 
dos város aspectos da natureza, da hu
manidade c das explosões psíquicas do 
próprio mundo interior. Na França, 
soube assimilar a vida popular das pe
quenas cidades e dos subúrbios de Paris, 
principalmente de Montmartrc, bem 
como o gótico da arquitetura de suas 
igrejas e catedrais. Agora, entre nós.

Vitória da Conquista, (Bahia) — Parti
cipa da T Exposição de Artes Plásticas, 
realizada sob os auspícios do Ministério 
das Relações Exteriores (Divisão de Coo
peração Inteletual) em co-patrocínio com 
a Prefeitura Municipal-

Brasília — Apresenta a Exposição des
tinada ao Rio Grande do 
Sul, através da Fundação 
Cultural, da Prefeitura do 
Disrtito Federal, de 24 a 31 
de outubro, cm homenagem 
ao “Dia das Nações Unidas”.

Brasília — No Hotel Nacional, como 
convidado da Fundação Cul
tural do Distrito Federal, de 
4 a 10 de dezembro de 1967.

Juiz de Fora (MG) — Como convidado 
da Prefeitura Municipal.



revela ser um exímio colorista, sabendo 
jogar, habilmente, com uma “féerie” de 
gamas tonais, distribuídas em perfeitos 
segmientos e com o que, atingindo o vir- 
tuos;smo, empresta um equilíbrio arqui
tetural às estruturas de suas composições.

Agora, radicado definitivamente en
tre nós, Masanori Uragami toma, esteti
camente, os caminhos outrora percorri
dos cm nossa pintura contemporânea 
por Fujita, Ohashi, Tatsuo Arai e Kclya 
Sugano, não obstante a diversidade das 
correntes artísticas, conciliando o voca
bulário secular das tendências congêni
tas de sua raça milenar com a lingua
gem plástica da civilização ocidental de 
nossos tempos.

E é por essas razões que estamos 
diante de um grande pintor que soube 
trazer para a nossa arte contemporânea 
a riqueza da pintura oriental tôda co
roada de uma tradição de séculos 
imemoriais.

plástica, por isso que na “abertura” de 
suas obras surreais procura dizer sen- 
sorialmente o que não está explícito na 
estrutura material das composições, reve
lando, dêsse modo, a sua conscientização 
do princípio segundo o qual “afora o 
que é visível no desenho e na pintura, 
o verdadeiro artista sempre tem alguma 
coisa a dizer e a descoberta desta “qual
quer coisa” constitui, justamente, a 
mais legítima apreciação da obra de 
a,rte”, enunciado por Samarendranath 
Gupta.

Uragami faz questão dc submeter-se a 
êsse mesmo

gão para refletir as cenas de nosso 
naval, a exemplo de Portmari e Di Ca
valcanti, procurando dominar essa te
mática com um jôgo perfeito de refra 
çrões cromáticas e um bom tratamento 
linear, e para o expressionismo cristão 
na re-criação do barroco de nossas his
tóricas igrejas coloniais, quando, então, 
percorre estradas paralelas às dc Guig- 
nard e Marcier; c a fim de dar forma 
"as realidades irmrs da imaginação”, 
de que nos fala Jean-Paul Sartre, recorre 
ao surrealismo, com conotações 
mundo exterior, ou sem elas, apresen
tando composições dominadas pelo es
pirito fantástico de legendas milenares 
que exsurgcm dos arcanos mais profun
dos de seu inconciente, muito embora 
tenham uma consciente

car-
processo de assimilação da 

alma de nossa gente, mística e profana, 
de nossa fôrça telúrica, de nossa nature
za tropical e de nossa arquitetura colo 
nial. E vemo-lo, então, apreendendo 
re-criando as cenas pagãs de 
navais, as paisagens dc nossas cidades e 
o barroco das velhas igrejas dos Séculos 
XVII c XVIII.

o
nossos car-

vDotado de excelente cultura orien
tal e ocidental, de rara sensibilidade es
tética c de extraordinário poder de cria- 
çao, Uragami nao se deixa, todavia, pren 
der a quaisquer teorias e escolas para 
revelar, através de sempre 
frumentos de percepção, as suas inúme
ras formas dc expressão plástica e pic- 
íural. Posto que guardando um est;lo 
que, por mais que se ocidentalize, 
perde as raizes orientais, êsse talentosa 
pintor é uma personalidade aberta a 
todas as correntes estéticas, o que lhe 
permite falar a linguagem de 
tempos. É que o seu senPmento de li
berdade artística não pode, a exemplo 
do que ocorre com Picasso, admitir as 
limitações impostas pela servidão do 
artista a uma corrente estética, 
que tanto importaria em restringir 
vocabulário de diáloso e de comunica
ção. E a arte é, em última análise, 
linguagem mais universal do que o dis
curso racional, o que levou, por certo, 
Pu vis dc Chavannes a arirmar, certa 
vez, que “para tôdas as idéias há 
Prc um pensamento plástico que lhes 
dá tradução”.

Em conseqüência, Uragami 
-se do impressionismo para determina 
dos temas paisagíst;cos, como podemos 
verificar em suas telas “Telhados de 
Quarticr Latin” e “Cais de Saint Michel”, 
a fim dc colocá-los de acordo 
temperamento e a sua percepção inte
rior; consagra-se ao cxprcss:onismo pa-

r
com o

Técnicamcnte, Uragami se apresen
ta senhor de todos os esquemas forma:s 
c típicos animando com rara mestria “a 
forma plástica” e “a forma pictural”, 
segundo a distinção feita por Lioncllo 
Vcnturi. Plàsticamentc, demonstra pos- 
sirr um desenho de rara correção e um 
perfeito sentido de construção, bem 
orientando as linhas de fôrça e organi
zando com precisão fisioplástica a dis
tribuição das massas. Picturalmente,

novos íns-

execuçao.
Entretanto, preferimos o Uragami 
expressionismo paisagístico, princi

palmente nas composxões em que há 
superposição de planos e é atingida 
certa abstração, como nos oferece 
telas “Reggio di Calabria”, cujas águas 
negras têm uma colocação original, e 
'Casario de Ouro Prêío” que apresenta 

ótima dieofoniia gráfica e perfeita inten
sidade de luz tropical; c do surrealismo, 
em cuja estética soube executar

nao
do

uma
nasnossos HUGO AULER

- *T •
por isso 

o seu magis-
fralmente o quadro “Mulher, meu Cas
telo...”, uma composição na qual a in
serção sutil de duas linhas do horizonte 
lembra Yves Tanguy c a fatura e o tra
tamento da matéria carnal sugerem os 
nus de Paul Dclvaux c René Magritte. 
Aliás, temos para nós que Uragami

uma
i •

sem
mais

se encontra e melhor se realiza ao fa 
em se fazendo, na pintura surrcal, 

cu jo clima psíquico lhe permite revelar 
tôda a riqueza poética de sua imagina
ção, talvez porque esteja mais conforme 
a sua sensibilidade e à espontaneidade 
de seus gestos de criação. Ademais, na 
estética surrealista, a arte dc Uragami 
é revestida da maior autenticidade ideo-

soco're ze í-sc

com o seu As obras catalogadas compreendem três 
fases da vida do artista: Ciclo Oriental; 
Ciclo Europeu e Ciclo Nacional.
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vr-1 _ frutos do mar1945 — 1960
JAPÃO — EUROPA 2 — MULHER, MEU CASTELO...

3 — UM DIA ENCONTREI CORNEILLE...
4 — LEMBRANÇAS DA SIC1LIA
5 — APÓS A RATALHA...
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6 — PARIS ANTIGO
7 — 0 SÊNA
8 — IMPRESSÃO OUTONAL
9 _ TORRES DO SACRÊ COEUR

10 — CAFÉ MONTPARNASSE
11 _ VISÃO DA NOTRE D AME

1960 — 1967 
EUROPA (Paris)

(Paris)
(Paris)
(Paris)
(Paris)

'

:(Par:s)
(Itália)
(Suica)
(Paris)
(Paris)

12 — PRAÇA DA CONCÓRDIA
13 — REGGIO Dl CALÁBRIA
14 _ MONTREUX
15 _ CAIS DE SANT MICHEL 
10 _ NEVE EM MONTMARTRE
17 — TELHADOS DO QUARTIER LATIN ( ” )
18 — CHARTRES, A ETERNA (Coleção João da

Costa Ribeiro)

'•

$
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19 _ pão DE ACÚCAR
20 — FRUTOS DÁ TERRA GAÚCHA (Cruz Alta)
21 — RETRATO DE MR. J.C. RIBEIRO (Pôrta

Alegre)
22 — CASARIO DE OURO PRÉTO (Minas

Gerais)
23 — PALÁCIO ITAMARATY (Rio)
24 — ALVORADA (Brasília)
25 — IPANEMA (R*'o)
20 — MORMAÇO (Rio)
27 — CARNAVAL 1968 (Rio)
28 — VISÃO DAS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL

(Santo Ângelo — RGS).

1907 —1968 
BRASIL

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Teatro São Pedro)
P. Alegre — Brasil 
(Enderêço do artista:
No Brasil, Q. 709, Bl. “N” — 32 
Brasília, DF. Em Paris:

11, Rue du Bouloi, ler.)


