
JORGE RIVASPLATA DE LA CRUZ 

Jorge Rivasplata de La Cruz, 85 anos. Residente e domiciliado em Brasil, desde 

1985. Dedica-se às Artes Visuais desde tenra idade, quando cursava a quinta 

série do primário. Com dezenove anos foi morar na Bolívia, onde passou a sua 

vida até 1984. No mês de agosto do mesmo ano, Rivasplata foi convidado a 

realizar uma exposição no Salão Rojo de Cobija - Bolívia em comemoração às 

festas pátrias do país. Para este evento foram convidadas autoridades brasileiras 

do município de Brasiléia-Acre, para que prestigiassem a programação. Nessa 

exposição, o Secretario de Cultura de Brasiléia, que na ocasião era convidado 

das autoridades bolivianas ficou admirado com o trabalho de qualidade 

apresentado pelo artista, pelo que o mesmo o convidou para realizar outra 

exposição no próximo dia 07 de setembro em comemoração as festas pátrias de 

Brasil, desta vez em Brasiléia – Acre - Brasil.  No dia 07 de setembro a exposição 

foi realizada com muito sucesso, para este ato haviam sido convidadas 

autoridades de Rio Branco, dentre eles o Chefe de Gabinete Civil do Governador 

Nabor Júnior, Sr. Gonzalo da Costa que ao ver os trabalhos expostos, por sua vez 

também convidou o artista em nome do Governador do Acre para pintar a Galeria 

de Ex-Governadores do Estado que hoje se encontram no Memorial. 

 Em 1986, realizou a sua primeira exposição coletiva, denominada “Amazônia, 

preservar ou devastar” organizado pela Fundação Cultural do Acre, o 12º Fórum 

Nacional de Secretários de Cultura. Essas foram as primeiras exposições dentre 

dezenas que viriam a ser  realizadas tanto no Acre, outros Estados do Brasil e no 

exterior. 

Nos anos subsequentes foram realizadas muitas exposições e nessa época, 

Rivasplata dedicou-se mais intensamente a dar aulas de artes, principalmente a 

pessoas carentes. 

Em 2005, assim como a vela se consome lentamente vítima do próprio fogo que a 

ilumina, Rivasplata foi vítima das próprias tintas que intoxicaram seu pâncreas, 

levando-o a ficar em coma por trinta dias e convalescente por um ano.  

Em 2006, recuperado da doença acometida (Pancreatite), retornou ao 

trabalho com mais ênfase, para desta vez realizar o sonho que acalentara durante 



muitos anos em Rio Branco, o de montar uma Escola Superior de Belas Artes e 

do Museu Artístico de Integração Cultural assim como o de realizar outros 

projetos, muito embora tenha sido terminantemente proibido pelos médicos de 

voltar a usar tintas. Um dos outros projetos foi à publicação do livro denominado 

“Memória e Imagens da Revolução Acreana” que contêm as imagens das telas da 

Revolução Acreana, com textos em português e em espanhol, a cores, com 73 

páginas, lançado e financiado pelo Tribunal de Justiça, o mesmo que em 2010 

fora relançado no Plenário da Câmara de Deputados em Brasília.  

Com mais de uma centena de exposições individuais entre mais outras 

coletivas, Rivasplata, hoje com oitenta e cinco anos, fez e ainda faz história na 

cultura local do Estado que ama tanto, sempre incentivando e formando novos 

artistas plásticos.  

Rivasplata domina os três níveis estilísticos das artes plásticas com todas 

as sub-gamas que o compõem, seus trabalhos vão do hiper-realismo ao 

primitivismo; domina as diversas técnicas, como tinta a óleo, tinta acrílica, lápis 

carbono, lápis pastel, crayon, entre outras, além de ser escultor e caricaturista. 

Isto se justifica porque ele também é professor de artes e como tal se sente na 

obrigação de dominar todas as modalidades artísticas, para assim poder orientar 

a seu aluno a escolher o seu estilo e técnica próprios. 

O objetivo maior dele ainda é fazer um Museu Artístico Cultural e hoje ele 

espera que a próxima exposição seja de muito sucesso e que as pessoas possam 

adquirir uma obra a um preço acessível. 

 

 

 

 


