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"A Botica vende tudo 
vende da purga ao sudário 
só não vende por cautela 
a língua do bot icário" 

(autor desconhecido) 





A receita que deu certo 

A casa brasileira sempre fo i uma grande consumidora dos 
produtos da farmác ia - até mesmo quando não precisava. Des
cobrir doenças, diagnosticá-Ias e encontrar o remédio tem sido 
uma mania em nosso país, que os médicos e farmacêuticos não 
se cansam de combater, e que alguns laboratórios industriais ex
ploram, com irritantes comerciais de televisão que prometem 
mais vitalidade , cura dos males do fígado , sucesso com o sexo 
oposto e toda a gama de esperanças. 

Mas não estamos aqui para falar d isso. 
Estamos, isto sim, para fa lar da sacralidade dos laboratórios 

das fa rmác ias , do ambiente que os c ientistas e manipu ladores 
de rece itas consegu iram criar com seus vidros , suas louças , 
suas prove tas e pipetas , suas balanças, suas estantes e seus in
gredientes. 

O objeto da farmácia não era apenas parte de, mas era sua 
própria cu ltura. Seu design era o próprio símbolo do trabalho que 
neles era reali zado, e tinha, como ainda tem, um valor icôn ico im
portante. Não era qualquer um que pod ia mexer com esses ob
jetos , como não era qualquer um que podia vest ir o guarda-pó do 
farmacêutico. Pois havia atrás deles, desde os alquimistas , mui
tos sécu los de busca para o alív io do sofrimento humano, muitos 
anos de estudo para quem os iria manipular , muitas noites de re
c iclagem do conhecimento , muitos livros lidos em várias linguas, 
e muitas e muitas horas de experimentações. Plantas, fru tas , mi 
nerais eram esmagados e misturados com outros ingred ientes, 
temperaturas d iversas eram tentadas, aromas, tempos , pres
sões. 

Esses objetos estão aqu i hoje, em nosso Museu da Casa Bra
sileira, lemb rando-nos da dign idade do trabalho do farmacêu
tico , do qu ímico que trabalhava com ele, do biólogo que saiu 
de seus conhecimentos, do médico que se amparava em sua ex
periência, e do cliente que confiava em seus critérios. 



E se hoje podemos ver tanta gente bonita, "a geraçã() da in
dústria farmacêutica" , crianças que puderam crescer livres de 
doenças, esses adolescentes e jovens que hoje batem records 
em competições atléticas, vemos neles o produto daqueles mo
destos laboratórios das farmácias que evoluiram para os gran
des transformadores de matérias-primas e que, pelas técnicas 
do marketing e da distribuição, ajudaram a melhorar a vida em 
todo o mundo. Esses grandes laboratórios que, junto ao conheci
mento, herdaram do farmacêutico sua receita mais preciosa: a 
integridade. 

Finalmente, outra receita que está dando certo é esse inter
câmbio entre museus. Os objetos aqui mostrados foram recolhi
dos em todo o Brasil, durante muitos anos, pelo museu da farmá" 
cia, montado pela Drogasil. O Museu da Casa Brasileira sabe 
que a casa não é apenas o repositório de móveis e objetos, mas 
de estilos de vida, de maneiras de enxergar o mundo, de utilizar 
os bens da tecnologia. A casa, no fundo, sempre foi o objet ivo de 
todo o esfôrço, em todas as áreas, em direção ao prog resso, 
para a melhoria das pessoas e de suas vidas. E é isso que o Mu
seu Drogasil nos mostra 

Roberto Duailib i 
Presidente do Conselho Diretor do Museu da Casa Brasilei ra 



Apresentação 

Visando contribui r para a preservação da 
história da farmácia e a sua própria história, a 
Drogasil iniciou a part ir de 1978 coleta de 
objetos , apresentados em uma exposição que 
evoluiu para a criação de um Museu, inaugurado 
em 1982. 

Hoje o Museu Drogasil traz ao Museu da 
Casa Brasileira, a exposição "Primórd ios da 
Farmácia em São Paulo" cujo objetivo é dar uma 
visão geral da história da farmácia brasi lei ra, 
destacando a farmácia paulista . Parte integrante 
desta história, a Drogasil teve suas or igens no 
sécu lo passado, surg indo em janeiro de 1937 , 
da fusão de sete drogarias cujo esp írito 
vanguardista de seus fundadores abriu tri lhas 
para que até hoje, 50 anos depois , continue 
sempre prestando serviços à comunidade e à 
saúde. 

Sua finalidade inicial era a de , no âmbito de 
seu Estado, espalhando-se para os demais, 
distribu ir medicamentos e prestar serviços, com 
rigorosa conduta ética. A intenção era reun ir 
forças , ao invés de deixá-Ias dispersas e 
distantes dos objetivos sociais. 

Na época de sua fusão, vivia o mercado um 
clima ag itado, exacerbado pela concorrência e 
que reclamava novos rumos para sua 
normalização. 

Foi então, que homens inovadores, 
proprietár ios das mais trad ic ionais Drogarias de 
São Pau lo, despojando-se do privilégio de 
comando de suas firmas, uniram suas forças e 
objetivos e com firmeza geraram a semente de 
uma nova empresa. 



Brasil, Braulio, Amarante, Ypiranga, Morse, 
Orion, Sul América e Araujo: eram estes os 
nomes das Drogarias que foram o início de tudo. 
Assim, ao perscrutarem o futuro, os seus 
fundadores associaram seus interesses, na 
fusão de recursos humanos e de capitais, numa 
decisão histórica, que os anos confirmaram. 

Havia sido dado o primeiro passo para a 
normalizàção do mercado e restabelecidos 
princípios para a condução ética dos negócios. 

Surgiu também em 1937, o nome fantasia 
"Pharmasil", que por legislação, diferenciava as 
filiais que tinham Laboratório de Manipulação e 
Perfumaria. 

Foram 50 anos de realizações e de muito 
trabalho. 00 trabalho frutificou um ativo de 
serviços, que credencia o futuro e, das 
realizações, o atual patrimônio, que lastreia os 
interesses dos acionistas. 

Desde sua fundação até os dias de hoje, a 
empresa cresceu, conquistou confiança e 
prestígio, consolidando seu patrimônio, com 
capitais distribuídos entre os seus quase mil 
acionistas, numa plural participação, inclusive 
no processo de eleger seus administradores. 

A Administração da Drogasil, ao comemorar 
seu jubileu de ouro , se congratula com clientes, 
colaboradores e amigos, que apoiaram e 
apóiam o empreendimento, com capital, 
confiança, trabalho e amizade, sem o que não 
seria possível dar seqüência à obra dos que a 
precederam. 

Drogasil S.A. 



"Primórdios da Farmácia em São Paulo" 

A arte de curar originou-se do mais puro empirismo Oriental. 
Inicialmente era monopolizada pelos reis, que a empregavam 
como representafltes das divindidades, passando depois às 
mãos dos sacerdotes hindus e egípcios e, mais tarde, às dos 
filósofos da Grécia, que a revelaram aos profanos . Sob um cunho 
científico chegou até nós, graças a Aristóteles e Theophrasto. 

Na época do descobrimento do Brasil , praticamente não 
existia em Portugal a profissão de médico e farmacêutico, e a 
botica era um ofício modesto. As expedições que chegaram à 
"Terra Nova", não trouxeram a bordo nenhum boticário, eram os 
jesuítas os responsáveis pela saúde dos navegadores, trazendo 
consigo a "Caixa de Botica", feita de madeira, contendo certa 
quantidade de drogas. 

Os primeiros jesuítas transportaram apenas os remédios 
indispensáveis à travessia do Atlântico, mas ao aqui aportarem 
foram obrigados a lançar mão, de outros expedientes, tais como 
os remédios selvagens e as plantas medicinais. 

Nóbrega, em 1561, enviava aos doentes de Portugal 
"ananaes para de dor de pedra, os quais, posto que não tenham 
virtude como verdes, todavia fazem proveito . Os irmãos, que lá 
houvesse desta enfermidade, deviam vir para cá, porque se 
achariam cá bem, como se tem por experiência. Vão também 
marmeladas de ibas, camucis, carasases para as câmaras de 
sangue." (in História da Farmácia no Brasil - Álbum Orogasil 
1954). 

José de Anchieta, descreveu o uso da Ipecacuanha e outros 
arbustos. Observando a medicina ind ígena, manipulava 
medicamentos de grande serventia, sendo considerado por 
muitos o santo patrono da Farmácia Brasileira e o primeiro 
boticário de Piratininga. 

A "Botica do Colégio" (em São Paulo) cu ja função inic ial era a 
de socorrer seus alunos e os membros da irmandade, passou a 
desempenhar papel importante, dando também assistência aos 
colonos e seus escravos. Estava à frente da Botica do Colégio o 
Padre José de Anchieta que além de cuidar das "almas" fazia as 
vezes de médico e boticário dos sofredores dos males físicos. 

A população da época recorria sempre às boticas dos 
colégios dos jesuítas, às boticas dos hospitais militares, às 
poucas farmácias existentes e às boticas particulares de 
fazendas, presídios e conventos. 

No século XVI I, após a Restauração, as boticas passaram a 
ser lincenciadas como estabelecimentos comerciais pelo 
Senado da Câmara. 



Os primeiros oficiais da prática não eram diplomados. 
Depois do séc. XVIII, para se estabelecer uma botica era 
necessário que o interessado recebesse a "carta de privilégio", 
documento concedido pela Cãmara Municipal. Para obtenção 
da Carta de Privilégio era necessário ser aprovado em exame 
perante os delegados do Físico-Mor do Reino. Em São Paulo, foi 
Antonio da Mota o primeiro a receber esse documento a 27 de 
ju lho de 1726. 

Nos fins do séc XVIII havía alguns boticários distintos. São 
Paulo em 1763 contava com apenas três boticas a de Francisco 
Aires à rua Direita, a de Sebastião Teixeira de Miranda, à rua 
Canto da Lapa até a Misericórdia, atual Álvares Penteado; a de 
José Antonio Lacerda, a rua do Pelourinho, atual lado esquerdo 
da Praça da Sé. 

A partir de 1808 até a Independência do Brasil as escolas de 
ensino médico no Rio de Janeiro e na Bahia tinham aulas de 
farmácia , mas para estudantes de medicina. Boticário nelas 
lecionavam e praticavam. Após a Independência, criou-se no 
Brasil em 1832, os cursos de Farmácia nas Faculdades de 
Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. O diploma já era de 
"farmacêutico" mas popularmente o nome continuava a ser 
~'boticário" . 

A primeira escola autônoma de Farmácia é criÇlda no ano de 
1839 pelo Governo da Província de Minas Gerais , é a Escola de 
Farmácia de Ouro Preto. 

"No séc. XIX, sob o Império, há farmácias importantes na 
Corte e nas grandes Capitais dos Estados, mas as boticas são 
geralmente pobres, a profissão é socialmente inferior, e a maior 
parte do seu exercício está em mãos de dois "práticos", dada a 
insuficiência dos diplomados, embora a lei já exija a presença de 
um titulado responsável para cada estabelecimento 
farmacêutico. As autorizações imperiais para "abrir boticas", 
dadas a pessoas não diplomadas (que passam a ser os 

"boticários"em contraposição aos "farmacêuticos" diplomados), 
são a maneira de resolver o problema social de assistência 
medicamentar às populações do interior." (in Farmacotécnica 
Liberalli , C.H. e outros) . 

Nessa época começa a se desenvolver a indústria 
Farmacêutica nacional. 

Em 1896, funda-se em Porto Alegre a segunda Escola de 
Farmácia no Brasil. Em 1898 é a Fundação da Escola de 
Farmácia em São Paulo que a partir de 1934 é incorporada à 
Universidade de São Paulo passando à denominar-se 
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado de São Paulo. 

A partir do séc. XX o desenvolvimento da farmácia foi 
importante. O prog resso científico preparou e acompanhou o 
tecnológico , que iniciado após a 1 a Guerra Mundial , cresceu 
vertiginosamente , com o desenvolvimento geral do país, após a 
2~ Guerra Mundial até os nossos dias. 



Breve Cronologia da História da Farmácia no Brasil (1449 -1969) 
(extraída do livro Farmacotécn ica- Liberal li, C.H. e outros) 

1- Período Colonial (luso-brasileiro) 
Antes de 1449 - Liberdade absoluta da profissão. 

1449 - "Carta de privilégios" concedida aos boticários por D. 
Afonso V. 

1459 - Regulamentação do exercício da profissão em Portugal. 
1521 - Regimento de Físico-Mor do Reino, criando o "boticário 

aprovado" . No Brasil, os jesuítas, primeiros bot icários. 
José de Anchieta. Meados do século XVI - D Sebastião 
cria a "Faculdade de Botica" na Urtiversidade de 
Coimbra. 

1604 - Felipe II confirma a instituição da "Faculdade de Botica". 
No Brasil , profissão livre e raros boticários aprovados. 

1772 - Reforma do ensino na Universidade de Coimbra pelo Mar
quês de Pombal, ampliando ensino fa rmacêutico. 

1744 - Regimento de D. João V para a Medicina e a Farmácia. 
11 - Reino e Império. 

Período monárquico 
1808 - Criação das Escolas de Medicina do Rio e da Bah ia, com 

uma cadeira de Farmácia, em que boticários praticavam. 
1810 - Regulamentação do exercício da Medicina e da Farmá

cia. Junta do Proto-med icato. 
1829 - Fundação da Sociedade de Med icina do Rio de Janei ro 

(futura Academia), início de estudos para a criação do 
curso farmacêutico. 

1832 - Decreto da Regênc ia tri na (3 de outubro) criando o cu rso 
de Farmácia na reforma das Escolas de Med icina do Im
pério (Rio e Bahia) . 

1839 - O Governo da Província de Minas Gerais cria (4 de abril) a 
Esco la de Farmác ia de Ouro Preto, primeira escola autô
noma de Farmácia no Brasil 

1839 - A Academia Imperi al de Medicina discu te a elaboração 
de uma Farmacopéia Brasil eira. 

1851 - Fundam-se no Rio de Janeiro, a primeira revista e a primei
ra soc iedade farmacêuticas nac ionais (" Revista pharma
ceutica" e "Soc iedade Pharmaceutica") . 

1851 - Regimento da Junta de Saúde Públi ca (decreto imperial 
de 29 de setembro) obrigando à posse do d iploma de far
macêutico para dirigir farmác ia. 

1858 - Funda-se no Rio de Janeiro o "Instituto Farmacêutico do 
Rio de Janeiro" . 

1870 - Início da indústria farmacêutica nacional. 
1877 - Reali za-se no Rio um Cong resso Brasi leiro de Farmácia. 
1886 - O Instituto Farmacêutico cria a Escola Superior de Farmá-

cia de efêmera duração. 



111- Período Republicano 
1895 - Fundação da "Sociedade Farmacêutica de São Paulo", 

com objetivo de fundar uma escola de Farmácia. 
1896 - Funda-se em Porto Alegre a segunda Escola de Farmácia 

autônoma do Brasil. 
1898 - Funda-se em São Paulo, a Escola de Farmácia de São 

Paulo, berço e núcleo do ensino farmacêutico no Estado. 
1901 - Reforma do ensino "Epitácio Pessoa", com redução do 

curso (2 anos). 
1911 - Reforma Rivadavia Correia amplia novamente o curso a 3 

anos. 
1913 - Fundação da "União Farmacêutica de São Paulo" a mais 

antiga sociedade farmacêutica ainda em atividade. 
1916 - Fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos no 

Rio de Janeiro. 
1916 - O 1 ~ Congresso Médico Pau lista, com participação de far

macêuticos, empreende a elaboração da "Farmacopéia 
Paulista". 

1917 - Publicação de Farmacopéia Paulista, a 1 ~ Farmacopéia 
brasileira. 

1922 - Realiza-se no Rio de Janeiro o 1 ~ Congresso Brasileiro de 
Farmácia, primeiro certame realmente de âmbito nacio
nal. Rodolpho Albino Dias da Silva apresenta nele o seu 
projeto de Farmacopéia Brasileira. 

1924 - Funda-se em São Paulo a Sociedade de Farmácia e Ouí
mica, até hoje a principal entidade científica da classe, no 
Estado. 

1925 - Reforma do ensino Rocha Vaz aumenta o curso çJe Farmá
cia para 4 anos, cria novas cadeiras e estabelece a exi
gência de curso secundário completo para os cand idatos. 

1928 - Realiza-se em São Paulo o 2~ Congresso Brasileiro de Far
mácia, durante o qual Rodolpho Albino apresenta os orig i
nais concluídos da Farmacopéia Brasileira. 

1929 - É publicada e tornada de uso obrigatório a Farmacopéia 
Brasi leira . 

1931 - É publicado o Decreto n~ 19.606, que regulamenta o exer
c ício da profissão farmacêutica no Brasil. 

1934 - É criada a Universidade de São Paulo, nela incorporando 
a Faculdade de Farmácia e Odontologia, em que se trans
formara a antiga Escola de Farmácia de São Paulo. 

1938 - Funda-se, no Rio de Janeiro, a Academia Nacional de Far
mácia. 

1946 - É publicado o Decreto n° 20.497, primeiro Regulamento 
da Indústria Farmacêutica no Brasil. 



1950 - A Faculdade de Farmácia e Odontolog ia de São Paulo , 
ainda com 3 anos de curso farmacêutico, cria o 1 ~ Curso 
de pós-g raduação para farmacêuticos, com 1 ano de 
duração. 

1951 - A Comissão de Padronização Farmacêutica de São Paulo , 
inicia os trabalhos de preparação da 2~ edição de Farma
copéia Brasilei ra. 

1954 - Realiza-se em São Paulo, com extraordinário êxito, o 3~ 
Congresso Farmacêutico e Bioquímico Pan:Americano. 

1955 - A Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade 
de São Paulo amplia para 4 anos os. cursos farmacêutico e 
odontológico. 

1959 - É pub licada a 2~ edição da Farmacopéia Bras ileira. 
1960 - A Lei Federal n° 3820: de 11 de novembro, cria os Conse

lhos Federal e Reg ional de Farmác ia. 
1961 - A Universidade de São Paulo aprova a mudança do título 

conferido pela Faculdade de Farmác ia e Odontolog ia 
para "farmacêutico-bioquímico", sendo a turma desse 
ano a primei ra a ter esse dip loma. 

1963 - Separam-se os cursos da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia da Universidade de São Pau lo em Faculda
des autônomas, consti tuindo-se a Faculdade de Farmácia 
e Bioquímica, ainda em prédio comu m com a Odontolo
gia, à Rua Três Rios. 

1966 - A Faculdade de Farmácia e Bioquímica transfere-se total
mente para a Cidade Univers itária. 

1969 - A Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade 
de São Paulo passa a denominar-se Faculdade de Ciên
cias Farmacêuticas 

Liliana Oi Bella Napolitano 

Museolog ia 



Tamis 
material: madeira, cambraia 
função homogeneização e purificação de 

substâncias químicas e fármacos 

L 

Frascos 
Final do séc. XIX 
material: vidro 
função: guarda de fármacos sólidos 

Ventosa 
material: vidro 
função: atração do sangue à epiderme pela 
formação de vácuo em seu interior aquecido. 

Corta-raiz 
material : ferro e madeira 
função: cortar raiz 



Cápsulas Santhéose 

Encapsulador 
material: madeira e metal 
função fabricação de cápsulas medicinais , 

por dosagem de pó medicamentoso 
e vedação do envoltório amiláceo. 

Molde de óvulos e suposi tórios 
material metal 
função fabricação de óvu los e supositórios 

Pesa-Cartas 
material : metal 
função: medida de massas 



Balança de Precisão 
mater ial madeira e metal 
função: med ida de massas, com pequeno 

erro relati vo . É colocada em caixa 
de vidro , a fim de ser proteg ida con
tra efeitos de correntes de ar, que 
perturbam a pesagem . 

Pote 
Final do séc. XIX 
mate rial : opalina 
função guard a de fá rmacos pastosos 

Pilulador ou Piluleiro 
material: madeira e metal 
função : corte da massa pilular 



Prensa de supositório 
material: ferro 
fun ção fabricação de supos itórios 

Frasco 
material: vidro 
função guarda de fármacos líquidos 

Apertador de Rolhas 
material: ferro 
função diminuir o diâmetro das rolhas 

í 

Frasco 
Final do séc. XIX 
material: vidro 
função: guarda de fármacos líquidos 



Almofariz 
material: bronze 
função: operação de contusão 

Latas 
material folha de flandres 
função : guarda de pós e folhas 

Prensa de expressão 
material: ferro 
função: extração de sucos vegetais ou líqu i

dos contidos em massa residual, ne
cessários à preparação de tintu ras e 
extratos 

Sarjadeira ou escarificador 
material: metal 
função: sarjar ou escarificar 
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ALBERTO MÉNDEZ 

Nasceu em Assunção, Paraguai. Desenhista e gravador. Estudou Gravura no Centro de Est udos Brasileiros com Liv io 
Abramo. Participa, no inicio, das exposições coletivas organizadas por aquele estúdio. Em 1971 recebeu o "Prêmio 
Est imu lo" em mostra de jovens artistas paraguaios. Participa da representação nacional paraguaia à XII Bienal de São 
Paulo. Em 1974 partici pa da III Bie nal Latino·Americana de Porto R ico . Em 1973 realiza sua primeira exposição 
individual de gravuras na Galeria do Centro de Estudos Brasileiros. Em 1974, expõe na Galeria Marandú, Assunção . 
Expos ição individual, em 1978, na Galeria Arte-Sanos e participa da sala do Paraguai na I Bienal Lat ino-Americana 
de São Paulo. Em 1979 participa da IV Bienal da Gravura de Porto Rico. 

Titulas das obras: 
1 - "Abstração", 1979 - estampa em cores 
2 - "Abstração", 1979 - estampa em cores 
3 - "Abstração", 1979 - estampa em cores 
4 - "Abstração", 1979 - estampa em cores 

BERNARDO KRASNIANSKY 

8/10/51 Assunção - PARAGUAI 

Mostras Ind ivid uais 

1966 e 1967. Ga l. Ilaria, Assunção; 1969. Gal. Atlántica, Assunção; 1974. Arte Aplicada, São Paulo; 1975. CAYC (Cen 
tro de Arte y Comunicac ió n), Buenos Aires; 1977 e 1979. Gal. Arte-Sanos, Assunção. 

Entre 1968 e 1980 participo u de diversas mostras realizadas no Palácio St rozzi, Florença; no Muse u de Arte Contempo
rânea de São Paulo; no Museu de Arte Moderna de Buenos Aires; na Escola de Belas Artes de Hamburgo, no Inst itu to 
Cultural Internacional de Antuerpia; no Palácio de Belas Artes de Bruxelas; no Institu to de Arte Contemporânea de 
Lo ndres; no Space Cardin de Paris; na Galeria Civica de Arte Moderna de Ferrara; no Museu Louissiana de Arte Moder
na em Copen hagen; na Fundação Joan Miró de Barcelona; no Museu de Arte de São Paulo; na Pinacoteca do Estado de 
São Pa ulo. 

Participou da X Biena l I nternac io nal de São Paulo (1969) e da Sigma X. em Bordeaux (1974), III Bienal do Desenho de 
Maldonado. 

Coleções 

Museu ' de Arte Móqerna de Assunção; Museu de Arte Contemporânea de Assunção; Centro de Arte e Comunicação, 
Buenos. Aires; MU$8u de Arte Americano de Maldonado; Museu de Arte Latino-americano Contemporâneo da OEA, 
Washington, .~ .: 

Livros 

1300 Contemporary Art ists, por Colyn Naylor e Genesis P-Orridge, St. Jam.es Press, Londres, 1977 
- Ret'orica Del Arte Lat inoamericana, por Jorge Glusberg, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1978 



CA RLOS COLOMBINO 

Carlos Colombino, nasceu em Concepción, Paraguai em 1937. Arquiteto, gravador, pintor e desenhista. Realizou estu
dos em Madrid, 1964, e em Paris em 1970. Ensinou gravura na Universidade de Costa Rica . 

Prêmios: em 1963 na mostra "Arte atual de América e Espanha"; 19 Prêmio para pintores jovens no "Salão de Artistas 
Jovens da América Latina", 1965; Grande Prêmio na I Bienal de Quito, Equador; Prémio especial de pintura na VI Bie
nallnternacional de Esportes, Madrid, 1977; Menção de Honra na I Bienal de Gravura de Maracaibo, 1978. Realizou nu
merosas exposições individuais no Paraguai, Panamá, Buenos Aires, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Itália, Paris. 

Tem obras suas nas coleções dos Museus de Arte de Assunção, Quito, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Panamá, Maldo
nado, Washington, New York, Dallas, Roma, além de em numerosas coleções particulares no Paraguai, Brasil, Argentina, 
França , Espanha, Holanda, AI.emanha, Uruguai, Chile, México, Costa Rica, Guatemala, Itália . 

Tít ulos das Obras .: 
1 - "Retrato", reflexões sobre Albretch Durer 11 , 1979 - pintura sobre x ilografi a 
2 - "Autoretrato", reflexões sobre Albretch Durer 11, 1980 - pintura sobre xilografia 
3 - "O anel ", reflexões sobre Albretch Durer 11, 1980 - pi ntura sobre xi lografia 

ED IT H JIMÉNEZ 

Edith Jiménez, estudou p intura com Jayme Bestard . Em 1952, primeira exposição de pintura em Assunção. Participa, 
em 1953, da II Bienal de São Pau lo. Entre 1953 e 1956 participa de numerosas exposições realizadas em São Paulo ; Ca
racas, Buenos Aires, Montevideo e no Paraguai. Em 1956 estuda gravura com Li vio Abramo, em Assunção e continua 
esses estudos no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no "Estúdio Gravura", sob a orientação daquele gravador. Em 
1958-1960, exposições individuais em São Paulo e Assunção . Em 1960, "Medalha de Ouro" no I Certame Lat ino-Ame
ricano de Xi lografia de Buenos A ires. Em 1961, " Menção de Honra" e "Plaqueta de Prata" na V I Bienal de São Paulo. 
Em 1963, na VII Bienal de São Paulo, novamente "Menção de Honra" e "Plaqueta de Prata" . No mesmo ano, "Menção 
de Honra" na Bienal Sulamericana de Gravura de Santiago do Chile . Expõe na IV Bienal de Gravura de Tokio e em 
1965,67 e 71 participa das V III , IX e X Bienais de São Paulo. Realiza exposições individuais nos Estados Unidos, Fran
ça, Suiça. Em 1970, exposição individual no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Entre 1971 e 1972 expõe na 
I nternacional de Xi lografia de Carpi, em 1974, na Bienal de Gravura de Porto Rico. Participa das exposições em São José 
da Costa Rica e Paris; em 1978 expõe na I Trienal de Gravura Latino-Americana de Buenos Aires. Em 1979 participa da 
"Sala dos Premiados" na XV Bienal Internacional de São Paulo . 

Desde o seu regresso ao Paraguai, em 1961, é professora de gravura no Centro de Estudos Brasileiros de Assunção. Tem 
trabalhos seus no Museu de Arte Moderna de Nova York; Museu da Estampa de Buenos Aires; Museu de Maldonado, 
Uruguai; M useu de Arte de San Juan, Porto Rico; Biblioteca Nacional de Paris; Museu de Arte Moderna de Assunção 
e coleções particulares. Em Julho de 1972 integrou o grupo de art istas que decorou o salão de entrada do Senado Fe
deral em Brasília. Em 1975 obtém a "Menção Especial com Plaqueta de Prata" no "Encontro de Gravura da Baci~ do 
Prata" e em Outubro do mesmo ano é contemplada com um dos 10 prêmios internacionais na XIII Bienal de São Pau
lo . 

Títulos das Obras: 
1 - "A fruta e a forma " - (P.A.) 1979, xilografia em cores 
2 - "A fruta e a forma" - (P.A.) 1979, x ilografia em cores 
3 - "A fruta e a forma" - (P.A.) 1979, xilograf ia em cores 



ENRIQU E CAR EAGA 

Nasceu em Assunção em 1944. Realizou estudos de arquitetura na Universidade de Assunção e estudou arte com a 
professora Lucinda Moscarda . Em 1966 obtém, do Governo Francês, uma Bolsa para estudar e trabalhar em Paris, 
tendo estudado com o pintor Victor Vasarely. Em 1966 inicia sua atividade artística em Assunção, expondo depois 
em Brescia, Itália; em Washington; durante os anos de 1975-76 expõe em Parma e Milão, na Itália; em Shippenburg; 
em 1979 em Punta dei Este e em Assunção e em 1980 em Maldonado, Uruguai. Expos em numerosas mostras de arte 
internacional das quais destacam-se: VIII e IX Bienais de São Paulo em 1965 e 1969; II e III Bienais de Córdoba, Ar
gentina em 1964 e 1966; em 1967 no Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires; em 1968 e 1976 no Museu de 
Arte Moderna de Paris; em Grenoble; em 1971 em Barcelona e Paris; Museu Stanford, EE.UU.; em Paris, Nova York, 
Washington; Assunção; San Salvador, San Francisco, Madrid; Punta dei Este ; em 1979 na Trienal de Gra vura de Buenos 
A ires e em 1980 no Museu de Belas Artes de Buenos Aires; 1964-66 "Menção de Honra " em pintura e gravura em 
Assunção em 1966 "Plaqueta de Ouro" na Bienal de Córdoba, Argentina. Possuem obras suas numerosas coleções 
particulares e museus da Europa e América. 

T ítu los das obras: 
1 - "Esfera espácio - temporal AA 7914", 1879 - serigrafia 
2 - "Estrutura espácio - temporal QA 79171, 1979 - serigrafia 
3 - "Estrutura espácio - temporal J A 79101, 1979 - serigrafia 
4 - " Estruturas espácio - temporais T APJ 78201, 1979 - serigrafia 
5 - " Estruturas espácio - temporais GHEM 79782,1979 - serigrafia 

GENARO MORALES 

Genaro Morales nasceu em Capiatá, Paraguai, em 1950. Autodidata, pintor. Começou a pintar somente aos 26 anos de 
idad e, tendo exercido as mais variadas atividades: motorista de caminhão, agricultor, pintor de paredes, garçon e muitos 
outro, m istéres. Em 1976 o Centro de Estudos Brasileiros de Assunção realiza sua primeira exposição individual. Em 
1977 expõe no Centro Cultural Paraguaio-Americano assunceno e no curso desse mesmo ano participa de coletivas rea
lizadas em Assunção e em Maldonado, Uruguai . Obtém, no "Concurso Hispanidad 77" o 29 Prêmio de pintura. Perten
ce à chamada categoria dos pintores "ingênuos". 

Títulos das Obras: 
1 - "Yasy - yateré" (Saci Pererê), 1978 - têmpera 
2 - A Lenda do pássaro "Chogu (" , 1978 - têmpera 
3 - A "Lenda do Lobishomem " , 1978 - têmpera 



HERMANN GUGGIARI 

Nasceu em Assunção em 1924. Estudos de arte na Escola Superior de Belas Artes de Buenos Aires entre 1944-46. 
Figura destacada da plástica paraguaia , H. G. realizou grande número de bustos de próceres da história de seu país. 
Vencedor de numerosos primeiros prêmios em concursos e exposições tanto em seu país como no exterior, é preciso 
destacar o Prêmio "Medalha de Prata" na V Bienal de Arte de São Paulo, além do primeiro prêmio obtido no Con
curso promovido pela "Esso" em homenagem à memória do Presidente John F. Kennedy, em exibição permanente no 
hall do Edifício "Esso" em Nova York. Obtém, na X Bienal de São Paulo, o prêmio "Medalha de Ouro" pela sua 
escultura "Cristo", em 1971 . ~ distinguido, pelo governo da Colombia, com a Condecoração "Ordem de São Jorge", 
pela importância de sua obríl artística. Tem obras suas em várias das mais importantes coleções particulares de arte 
em vários países da América e Europa, assim como em seu próprio país. Fez parte de vários juris de arte internacio
nais. Co-fundador do Centro de Arte Moderna de Assunção. Fundador e primeiro presidente do Centro de Esculto
res do Paraguai. 

Títulos das o bras: 
1 - "Vida", escultura em aço. 
2 - "Kennedy", escultura em aço. 
3 - "Cristo", escultura em aço . 

HUGO PIST ILLI 

Nasceu em Assunção. Escultor e pintor. Fez estudos de arte na Escola de Belas Artes de Assunção. I nicia sua atividade 
artística na década de 60, tendo concorrido a todas as principais manifestações artísticas em geral e de escultura em 
particular realizadas no Paraguay e diversos países da América Latina, tais como: Argentina, Equador, na Bienal de 
São Paulo em 1973, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, além de numerosas exposições individuais na capital paraguaia 
e outras cidades da República . Artista c'Onvidado a participar da exposição realizada pelo XI V Congresso Pan-Ameri
cano de Arquitetura. 

Títulos das obras: 
1 - "Liberdade", escultura em ferro. 
2 - " Os que voltaram", escultura em ferro . 
3 - "Bárbaros! ", escultura em ferro. 
4 - "Proteção", escultura em ferro . 



JACI NTO RIV ERO 

Nasceu em Assunção a 17/2/1932. Autodidata em desenho. Em 1956 estudou gravura com Livio Abramo, em Assun
ção . Um dos artistas mais representativos da chamada arte ingênua no Paraguai, Jacinto Rivero realizou, entre os anos 
de 1956 e 1978, exposições individuais de gravuras em Santiago do Ch ile (1956); Cidade de México (1960), Monte
vidéo (1967); Caracas, Quito, Lima, La Paz e Santiago do Chile e Buenos Aires (1967); R io de Janeiro (1970); Munich 
e Roma (1974);São Paulo (1977) e Assunção (1978). 

Entre 1956, 1977 e 1978 participou de numerosas exposições coletivas em Assunção e Buenos Aires, Montevidéo, 
Lima, Caracas, Cidade de Méx ico, Santiago do Chile, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo. Participou das : X Bienal 
de São Paulo ; I Bienal de Grqvura de Buenos Aires; III Bienal de Porto Rico; I Bienal Latino-Americana de São Paulo, 
1978 e Bienal de I:.jubliana, lugoslavia. Possuem obras suas os Museus de Arte Moderna de Nova York, do Rio de Ja
neiro, Coleção Circulante de Assunção . Obteve "Menção de Honra" do Ministério da Educação e Cultura do Brasil, 
em 1973 e "Menção de Honra" e "Medalha de Prata" da Confederação de Desenhistas do Brasil, em 1978. 

T rtu los das o bras: 
1 - "Lo Hermoso" (O que é lindo), 1970 - xilogravura 
2 - "Ycuá - Gui", 1976 c. - x ilogravu ra 
3 - "Nandé Mitaro Cuare" (jogando "biblioquet" ), 1976 - x ilogravura 
4 - "Nandé Mitaro Guaré" (Páu de sêbo) , 1978 - x ilogravura 

JENAR O PINDO 

Nasceu em Assunção, Pa raguai, a 10/2/194 6 . Autodidata . Arquiteto, desenhista, pintor, escultor, ceramista. Em 1966 
obtém a "Menção de Honra" no concurso realizado no Centro Paraguaio-Americano de Assunção. Sócio-fundador do 
Centro de Escultores do Paraguai no mesmo ano. Em 1967 representa o Paraguai na IX Bienal de Arte de São Paulo. 
Ex põe em mostras coletivas de desenho, pintura, ceramica, e escul t ura em Assunção . Em 1969 in t egra a equipe ven
cedora do Concurso de Ante-Projetos de "Corposana", como assessor artístico, trabalhando na elaboração do mesmo 
assim como para sua difusão no interior do Paraguai. No mesmo ano ex põe em San Bernardino. Em 1970, ex posição 
individual de desenhos na Galeria Miró, Assunção . Nesse mesmo ano obtém seu diploma de Arquiteto na Universidade 
Nacional de Assunção . Em 1971, exposição na "Casa Argentina" da capital paraguaia. Em 1972 participa de várias 
ex posições coletivas de desenho, escultura e cerâmica . Em 1973 participa de um Concurso de Literatura do jornal 
"La Tribuna" de Assunção, obtendo o 2 .0 prêmio . Participa de várias coletivas internacionais. Em 1977 participa, 
como convidado, da Bienal de Maldonado, Uruguai, obtendo o "Prêmio Convidado Especial Hors Concours". No 
ano seguinte, 1979 é contemplado com o "Grande Prêmio de Desenho" na Bienal de Maldonado. 

Trt ulos das obras: 
1 - "Sem nomes", 1979, desenho 
2 - "Sem nomes", 1980, desenho 
3 - "Sem nomes", 1980, desenho 



LEONOR CECOTTO 

Leonor Cecotto, pintora e gravadora. Autodidata. Expõe, pela primeira vez em Assunção, em 1951. 
Primeiro Prêmio de Pintura no II Salão de Outono, Casa Argentina, Assunção, 1951 

- Primeiro Prêmio Aquisição no Concurso de Gravura, Centro Paraguaio-Americano de Assunção, 1966 

Participou de importantes exposições internacionais de gravura na Argentina, Chile, Colombia, Itália, Lugano (Suiça) e 
Estados Unidos. Participou das VII, VIII, X e XI Bienais de São Paulo; da IV Bienal de Gravura de Tokio, 1964; da Mos
tra Internacional de Arte Gráfica de Florença, 1968; da 111 Bienal de Arte Latino-Americana de Medellin, 1972 e da 
111 Bienal de Gravura de FloreQça, 1972. 

Obras suas figuram nas coleções do Museu Metropolitan de Nova York; Museu da União Pan-Americana de Washington; 
Museu de Arte Moderna da Universidade de Sidney , Austrália; Museu Maldonado, Uruguai e em galerias particulares na 
Itália, França, Alemanha, Venezuela, Canadá, Argentina, Chile, Itália, Inglaterra, Uruguai, Tailândia, Espanha, Brasi l e 
Paraguai. 

Títulos das Obras: 
1 - "Eles casaram" - (4/9) Série "Os noivos", xilografia 
2 - "Eles com a famrlia" - (5/9) Série "Os noivos", xilografia 
3 - "Eles foram os padrinhos" - (5/9) Série "Os noivos", xilografia 

U ViO ABRAMO 

Nasceu em Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil, a 26/6/1903. Participou, desde 1935, do movimento de renovação 
da gravura brasileira, participando dos principais movimentos de arte em São Paulo, Rio de Janeiro e outros centros 
culturais do Brasil. Ganhador do "Prêmio de Viagem ao Exterior" no Salão Nacional de Arte Moderna Nacional de 
1951, no Rio de Janeiro, viajou durante cerca de dois anos pela Europa. Em 1953, obteve o Prêmio de "Melhor Grava
dor Nacional" na 11 Bienal de São Paulo. Participou de quase todas as Bienais e na XV Bienal de São Paulo, em 1979, 
fez parte da "Sala dos Premiados". Participou da direção da Bienal entre 1956 e 58. Jornalista de profissão. Em 1960 
fundou, com Maria Bonomi, o "Estúdio Gravura", em São Paulo. Desde 1962-63 faz parte do Centro de Estudos Bra
sileiros (antes Missão Cultural Brasileira) de Assunção, órgão cultural dependente do Itamaraty . Em 1956 realizou, na 
então Missão Cultural Brasileira, um curso de gravura e fun dou o "Taller de Gravura" que persiste até hoje naquele cen
t ro. 

Título da Ob'ra: 
1 - "Paraguai - chuvas", 1979 -litografia 
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LOC IO AQU INO 

Nasceu em Caacupé em 1953. Estudou artes plásticas em Assunção. Cidade de México e em Austin (E E. UU .). Entre 
1973 e 1979 participou de exposições coletivas em instituições culturais de Assunção, Paraguai ; contemplado com uma 
Bolsa de Estudos da O.E.A. para estudar restauração na Cidade de México. Em 1978 realizou exposição individual na 
"Maison de France" de Austin Texas, EE:UU 

T ítulos das obras: 
1 - "Noites de Nescafé", desenho a lápis. 
2 - "Whisky tan Nescafé", desenho a lápis . 
3 - "Tardes de Nescafé", desenho a lápis. 

LUIS ALBERTO BO H 

Nasceu em Assunção em 1952, arquiteto , desenhista, expõe pela primeira vez em 1970, em Assunção, e faz ilustrações 
para livros, discos, revistas . E, 1972, sua primeira ex posição individual na "Radio Charitas" assuncena. Realiza novas 
exposições individuais e toma parte em mostras de arte coletivas realizadas em Madrid pela "Cultura Hispá nica" e em 
Assunção , no Centro Cultural Paraguaio·Americano. Em 1977 obtém o "Prêmio Ford" para o melhor artista de 25 anos 
na II Bienal Latino·Americana de Desenho de Maldonado, Uruguai . Nesse mesmo ano participa da mostra "Arte atual 
Ibero-americana na Espanha" . Em 1977 , 19 Prêmio no "Concurso Nacional de Desenho" realizado pela O.E.A. no Pa
raguai. Em 1977 ex põe no "Centro Cultural Juan de Salazar" de Assunção. Participa dos XVI, XVII e XVIII Prêmios 
Internacionais de Desenho Joan Miró " em 1977 e 78 assim como nas outras mostras organizadas por aquel a instituição 
na Prov incia de Navarra. Participa, em Bucarest, de uma ex posição organizada por aquel a instituição. Tem obras suas 
nas Coleção Circulante de Assunção, e na do Museu Maldonado, Uruguai. Obras suas estão integradas a numerosas cole
ções pa rticulares paraguaias e no exterior. 

Títulos das Ob ras: 
1 - "Vi rtual idade e representação V 11" (acerca da "chave dos campos"), 1979 - desenho a lápis 
2 - " Vi rtual idade e represen tação VIII" (acerca da "vitória"), 1979 - desenho a lápis 
3 - "Sem trtulo " , 1979 - desenho a lápis 

MICHAE L BU RT 

Nasceu em Assunção em 1931 . Cursos secundários nos EE.UU. e no Paraguai. Em 1955 muda-se para o Brasil onde rea
liza estudos na Escola de Belas Artes e de Arquitet ura e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1958-59 se
gue cursos especializados de cerâmica. Diplomado arquiteto em 1960. Regressa ao Paraguai e de 1960 em diante partici
pa de numerosas ex posições coletivas de pintura e realiza exposições individuais em Assunção . Na III Bienal Americana 
de Arte o Museu de Arte de Nova York adquire uma obra sua para a coleção desse museu. Sócio-fundador do Museu de 
Arte Moderna de Assunção, do qual é diretor entre 1965 a 1967. Expôs individualmente nas principais galerias de 
Assunção . Realizou ex posições individuais em Buenos Aires, Córdoba, Washington, Nova York, Paris e participou das 
VIII, IX, XII Bienaisde São Paulo , Bienal de Lima e I Bienal Latino-Americana de São Paulo em 1978. 

Títulos das Obras : 
1 - An t iga Igreja de Valenzuela, Paraguai, óleo s/tela 
2 - Ruina em Jesus, Paraguai, óleo s/tela 
3 - Igreja de Trinidad, Paraguai, acrrlico 



MIGUE L HEYN 

Nasceu em Assu nção em 1950. Fez estudos de pintura, gravura e Histór ia da Arte com Olga Blinder e Livio Abramo e 
estudou aguaforte com os argentinos Oscar Manessi e Mirta Ripo l. Ilustrou livros e colaborou em jornais de Assunção. 
Em 1966, obtém o I Prêmio num Concurso de arte Intercolegial. Real izou exposições individuais e participou de mos
tras coletivas de arte em várias instituições cu lturais estrangeiras e nacio nais. Em 1977 participa da XIV Bienal de São 
Paulo e da exposição "Arte atual na Ibero -América", em Madrid; em 1978 participa do movimento "Arte de Ruptura" . 
Rea liza exposições individuais e em 1979 part icipa da "Tr ienal Latino-Americana de Gravura . Ex põe também na Nova 
Zelândia. Tem obras suas na co leção da O.E.A., Seção Latino -Americana a lém de nas "Co leção Circu lante de Assun 
ção"; "Básica de Arte Contemporânea" e do "Museu de Arte Popular e Desenho Contemporâneo do Paragua i". 

Títulos d as Ob ras: 
1 - " Tatús-text ura", 1979 -<:lesenho a tinta 
2 - " Tatús-textura", 1979 - desenho a tinta 
3 - " Tatús-textura" , 1979 - desenho a tinta 

MIGUElA VERA 

Nasceu em Assunção, a 3 de Dezembro de 1918. Vive e ensina na Argent ina. Estudou e dip lomou-se como professora 
de desenho e gravura em Santa Fé. Profess ora titular de Dese nho , Gravura e Pintura. Em vários colégios oficiais e atual 
professora e vice-diretora da Escola Provincial de Artes Visuais de Paraná, Argent ina. Participa, há muitos anos, de 
todas as principais mani festações art(sticas e Salões de Arte, concorrendo como desenhista e gravadora, de Santa Fé, 
Corrientes, Paraná, Rosário, Buenos Ai res, com intensa atividade docente e art(stica nas principais cidades do Norte 
Argentino. Obteve numerosos prêmios, como gravadora, nos ma is importantes Salões de Arte realizados em Buenos 
Aires, Santa Fé, Rosário, Córdoba , Corrientes , Paraná e outros centros de arte argentinos. Radicada na Argentina 
onde ensina gravura e desenho, e desenvolve grande atividade no campo da divulgação art(st ica. Já expos várias vezes 
em Assunção, a convite de ent idades artlsticas paraguaias . Fez parte de numeros juris na cidade de Santa Fé. 

Títulos das obras: 
1 - "Tupã mitã mi (Os anj inhos de Deus)", 1979 - xilografia 
2 - "Tupã mitã mi (Os anjinh os de Deus) ", 1979 - xilografia 
3 - "Tupã mitã mi (Os anjinhos de Deus) ", 1979 - x ilograf ia 
4 - "Tupã mitã mi (Os anjinhos de Deus)", 1979 - xilografia 
5 - "Tupã mitã mi (Os anjinhos de Deus) " , 1979 - x ilografia 
6 - "Tupã mitã mi (Os an jinhos de Deus)", 1979 - xi lograf ia 
7 - "Tupã mitã mi (Os anjinhos de Deus)", 1979 - x ilografia 
8 - "Tupã mitã mi (Os anjinhos de Deus) ", 1979 - x ilografia 



OlGA BLlN DE R 

Nasceu em Assunção a 30 de dezembro de 1921 . Pinto ra, desenhista , gravadora. Diplomada em Psico logia pe la Uni ver
sidade de Assu nção . Em 1952 part icipa do pr imeiro movimento de renovação da arte no Paraguai, " A rte Nuevo". Rea
liza numerosas exposições indiv idua is, entre 1958 e 1978 em Assu nção, Buenos A ires, Ro sa r io, Bahia Blanca, Argent ina ; 
em Madr id e Barcelona , Espanha e Assu nção . 

Participou das 11, IV, V, VI, V II e V III Bie nais de Arte de São Paulo de 1953 a 1967; V Biena l da Gra vura de Tóquio; 
I Biena l da Gravura de Santiago de Ch ile, 1963; II Bienal de Córdoba, Arge nt ina, 1964; I Bienal Ibero-Americana de 
Pi ntura na Co lombia e Mostra I nternaciona l de Gravura de Buenos A ires em 1968; I I B iena I de Medel lin em 1970 ; 
II Biena l Internaciona l de Gravuras, Buenos Aires . Em 1971, I Bienal Americana de Art es Gráficas de Ca li; em 1972, 
II Trienal Internacio nal de Xilografia em Carpi, Itá li a; em 1976 ex põe na "lntergraph ik-76" Berlim; no mesmo ano par
ticipa do "XV Prêmio Internaciona l de Dibus Joan Mirá", em Barce lona. Rea li zou numero sa s outras ex pos ições no Cen
tro de Estudos Brasileiros de Assunção e em outras instituições c ul turais estrangeiras e naciona is da Cap ital paragua ia. 

Olga Blinder é co ndecorada com a dist inção de "Cava lhe iro da Ordem do Rio Branco" do Brasil, em 1973. Durante cer
ca de 16 a nos foi Diretora da Escolinha de Arte e professora de pintura no Centro de Estudos Brasi leiros de Assunção. 

T ít u los d as Obras: 
1 - Da série" Artaud", estampa em t écn ica mi xta, 1979 
2 - Da série " Artaud ", estampa em t écnica mi xta, 1979 
3 - Da série " Artaud", estampa em técnica mi xta, 1979 
4 - Da série "Artaud", estampa em técn ica mi x ta, 1979 
5 - Da série "Artaud", estampa em técnica mi xta, 1979 

OSVALDO SAl ERNO 

Osval do Salerno, nasceu em Assunção, Paraguai , em 1952. Estudou arquitetura e desenho . Em 1971 ga nha o "P rêmio 
Estímu lo " ; em 1978 obtém o 19 Prêmio de Pint ura na Ex posição " Hispanidad". Participou, em 19 76 , do V Encont ro 
Internac ional " Int erg rafik 76" em Berlim; da X II Bienal de Gravura de Ljubliana; da V I Biena l do Esporte em Madrid ; 
da X IV Bienal de São Paulo; da I Bienal Latino-Americana da Gravura em Maracaibo em 1977; da la. Bien a l Latino
A mer icana de São Paulo em 1978; na V I Bienal de Gravura da Noruega, além de várias outras importantes mo st ras de 
gravura na Europa e Améri ca . Suas obras estão represen t adas em numerosas coleções de art('l particu lares no Paragua i e 
exterio r . 

T ítu los d as Obras: 
1 - " Homenagem a Josef A lbers", 1979 - pintura sobre te la 
2 - " A Mathias Grünewald", 1979 - pint ura sobre tela 
3 - " A ja nela", 1979 - pintura sobre te la 



RICARDO M IGLl OR ISI 

Nasceu em Assunção em 1948. Cursou até o 69 ano de Arquitetura, ilustrou li vros no Paraguai e Itália. Visitou Méxi
co, Guatemala, EI Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela e Colombia. 

Entre 1966 e 1979 participou de todas as mais importantes exposições de desenhos e pintura realizadas em Assunção 
em Centros Culturais de instituições estrangeiras, paraguaios, de Assunção realizando também numerosas exposições in
dividuais. Tem obras suas na Coleção Circulante de Assunção. 

Entre 1968 e 1979 participou de exposições coletivas, e Bienais de Gravura e realizou exposições individuais em Me
dellin, Florença, Genebra, Buenos Aires, São Paulo, Curitiba, na Guatemala, Honduras, Madrid, Bogotá, Caracas e San 
Juan de Porto Rico e Tolentino, Itália. 

Obras suas figuram nos principais Museus de Arte Moderna de Madrid; Bogotá, Bucaramanga, Medellin na Colombia ; 
Museu de Arte Contemporânea de Assunção, além de enumerosas coleções particulares do Paraguai, Brasil, Estados Uni
dos, Suécia e outros pa rses europeus e americanos, Australia e África do Sul. Em 1979 participou da Bienal de Desenho 
de Maldonado, Uruguai e da Mostra "Erotismo na arte" em São Paulo. 

Títulos das Obras: 
1 - "A mulher da lagosta", desenho, 1979 
2 - "Homem com máscara", desenho, 1979 
3 - "Homem com disfarce", desenho, 1979 
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