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A Feira da Gravura abre no dia 30, ao meio-dia, no torreão do 
MARGS, dentro da programação paralela da Feira do Livro. 
Cerca de 20 artistas participam com xilos e calcogravuras.

f"elví Xt Q\Ava+\a.

A Feira da Gravura ocorre, neste ano, no MARGS, até o dia 15 
de novembro, oferecendo xilos e gravuras em metal de vários 
artistas com preços especiais. Os interessados podem assistir 
demonstrações das técnicas de xilogravurae calcogravura (gravura 

metal), às terças, quartas esábados, das 14às 18h, no torreão 
do museu, com entrada franca. A promoção é da Oficina de 
Gravura do MARGS.
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A Trajetória da Gravura no RS

A gravura, como arte independente, surge no RS na déca

da de 30. Aparece, neste primeiro momenito, ilustrando textos li

terários de revistas da época como a "Máscaras", a Revista 

Globo e mais tarde, a Revista Novela.

As páginas da Revista do Globo registram as primeiras 

tentativas de reprodução mecânica do desenho ilustrativo. São os 

artistas da Seção de Desenho da ri.evista, entre eles José Rasgado 

Filho, Sotero Cosme e João Fahrion, que, preocupados com a moder

nização das publicações e com a democratização da arte, reprodu

zem xilos e linoleogravuras de artistas locais e estrangeiros.

A gravura se faz presente ria Exposição Comemorativa 

Centenário da Revolução Farroupilha, em 1935. Na Seção de 

Artes, Rolf Krahe e Júlio Schmischke expõem xilogravuras, uma li- 

to e uma água-forte. Schimischke ministra um curso de gravura pa

ra os desenhistas da Revista do Globo, tendo entre seus alunos , 

Gastão Hofstetter, Edla Silva, Edgar Koetz,e

No final da década de 30, mais precisamente em 1938, um 

grupo de artistas plásticos gaúchos fundam a Associação 

Lisboa. No ano seguinte, a Chico promove o seu I Salão Oficial , 

na Casa das Molduras, onde a gravura se apresenta como arte autô

noma. Edla Silva e Gastão Hofstetter expõem xilos e Edgar Koetz 

uma linoleogravura.

Na década de 40, jovens artistas como Iberê, Vasco , 

Scliar e Danúbio, dedicam-se ã gravura. EM 1947, Iberê parte pa

ra a Itália para estudar gravura em metal com o mestre Petrucci. 

Carlos Scliar inicia sua produção artística extremamente motivado 

pelas gravuras de Segall, Goeldi e Lívio Abramo. Também em 1947, 

Scliar parte para a França para estudar gravura, juntamente 

Vasco Prado e Danúbio Gonçalves, que chega a Paris dois anos mais 

tarde; Carlos Scliar participa dos movimentos liderados pela 

querda francesa em favor da paz. Engajados no movimento que 

cou conhecido como realismo socialista, os jovens artistas gaú - 

chos identificam sua arte como uma proposta revolucionária.

Em Paris, Vasco e Scliar entram em contato com Leopoldo 

Mendes, diretor do Taller da Gráfica Popular (TGP) do México , 

nascendo deste encontro a idéia de fundar um Clube de Gravura em
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Neláon Faedrich.
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Porto Alegre/ para democratizar a arte, fazi-la chegar às classes

por

é a arte mais acessível ao públi-

mais populares, livrá-la do caráter burguês, pois a gravura, 

suas características técnicas,

co.

A partir de 1951, organizam-se mostras de gravura 

Porto Alegre, em várias cidades do interior, em capitais brasi - 

leiras e no exterior. Cursos de gravura são realizados com fre - 

qüincia. Em 1955, Iberê realiza um curso de gravura em metal, di

vulgando a experiência que trouxera da Itália.

Em 1958, quando a atuação do Clube de Gravura já não é 

tão intensa, a Associação Chico Lisboa promove a sua I Feira da 

Gravura. No ano seguinte, repete o evento com uma inovação:

"Bolsa da Gravura", cujo objetivo era possibilitar ao público a 

aquisição de gravuras a preços razoáveis. Neste ano, a Feira foi 

levada a Rio Pardo. Em 1960, ocorre a III Feira de Gravura 

Chico Lisboa, no então denominado Pavilhão Mata-Borrão.

Em 1961 é fundado o Atelier Livre da Prefeitura. Erti se

guida, é inaugurada uma oficina de xilogravura, sob a coordenação 

de Xico Stockinger. Em 1962, o gravador Marcelo Grassmann 

de São Paulo para dar um curso de litografia no Atelier 

A partir de então, Danúbio Gonçalves e Vera Chaves Barcellos 

quisam com sucesso a técnica da litografia, produzindo estampas 

litogrãficas a cores.

Ao longo de trinta anos, o Atelier formou, sob a orien

tação de Francisco Stockinger, Danúbio Gonçalves, Henrique Fuhro, 

José Armando Almeida e Maria Conceição Menegassi, um rnúmero sig

nificativo de gravadores que muito contribuiram para divulgar a 

gravura em nosso país e no exterior.

Alguns destes artistas cuja formação ocorreu nas ofici- 

são os fundadores, em 1984, do Núcleo de Gravura 

do Rio Grande do Sul. Buscando solução para problemas comuns 

a dificuldade de adquirir material e a falta de espaço para expor, 

este grupo forma a Associação que visa, também, divulgar a gra - 
vura.

em

a

da

vem

Livre.

pes-

nas do Atelier,

como

No ano seguinte a sua fundação, o Núcleo organizou, no

Centro Municipal de Cultura, sua I Feira de Gravura e uma Mostra 

de Gravadores do Perú. É, também, montada uma exposição que via

jou pelo interior do Estado, acompanhada por gravadores que

mostravam material audiovisual sobre a técnica da gravura.

Apresentamos, a seguir, um quadro cronológico das Feiras 

de Gravura de Porto ALegre.
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Feiras da Associação Chico Lisbõa

Junho /1958 - I Feira de Gravura. A Chico tinha como diretores 
Francisco Stockinger e Gladis Aranha.

Nov. / 1959 - II Feira de Gravura. Apareceu como inovação 
Feira a "Bolsa de Gravuras",' o que permitiu 
público aquisições a preços razoáveis. A 
foi levada para a cidade de Rio Pardo.

Junho /19600- III Feira de Gravura, acontecendo, excepcional - 
mente, no então chamado Pavilhão Mata-Borrão , 
situado à rua Andrade Neves, esquina Av. Borges 
de Medeiros.

Out. / 1980 - IV Feira de Gravura.
Agosto/1981 - V Feira de Gravura, sob coordenação de 

Grinberg.

Outo / 1982 - VI Feira de Gravura, sob coordenação de Vera Grin
berg. Em novembro do mesmo ano, a Feira foi leva
da para Caxiás do Sul.

da
ao

Feira

Vera

Feiras do Núcleo de Gravura do RS

1985 - Feira de Gravura, Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul 
no Centro Municipal de Cultura.

1986 - Feira de Gravura do Núcleo de Gravura do Rio Grande 
2 5 e 2 6 de outubro , no MARGS.

Feira da Gravura - promoção do Atelier Livre da Prefeitu
ra, no Centro Municipal de Cultura.

do
Sul

1987 - Feira da Gravura do Núcleo de Gravura no Rio Grande
Sul, na Praça da Alfândega, 31 de outubro a 15 de novembro.

do

1988 - Feira da Gravura do Núcleo de Gravura do Rio Grande 
Sul, de 28 de outubro a 13 de novembro.

do

1989 - Feira da Gravura do Núcleo de Gravura do Rio Grande
Sul, de 27 de outubro a 12 de novembro, na Praça da Al 
fândega.

1990 - Feira de Gravura, promovida pelo Núcleo da Gravura do RS,
no Espaço Cultural Fernando Corona - Faculdade de Arquite
tura da UFRGS. Obras nas técnicas: calcogravura, litogra- 
vura, xilogravura, clichê verre.

do
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SCARINCI, Carlos. A Gravura no Rio Grande do Sul: 1900-1980. 
to Alegre, Mercado Aberto, 1982.
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Porto Alegre, Secretaria Municipal da Cultura, 1992.

Por-

03



JORNAL DO 2° ENCONTRO NACIONAL DE ARTISTAS PLÁSTICOS PROFISSIO
NAIS. ENAPP. NQ 2, nov/1983. In: Histórico da Chico Lisbõa . 
Gestão Liana Timm - 82/84.

Entrevistas com Roberto Schmitt-Prymi/i. Maria Leda Macedo e Circe 
Saldánha.

MARGS - NÜCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA. 
Naira Vasconcelos (Historiógrafa)

Outubro, 1993.

>
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Jornal: AfoU
Data:____
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feira de gravura
NO MUSEU

A Feira de Gravura, tradicional 
paralelo à Feira do Livro, ocupará 

neste ano as dependências do MARGS. O 
público poderá

evento

encontrar gravuras com 
preços acessíveis dos artistas Clarissajaeger, 
Suzana Dornelles, Joana Adelina, Sílvia 
Cestari Cunha, Gládis de Los Santos, Aríete 
Santa Rosa, Décio de Souza, Regina 
Ohlweiler, entre outros. Nesta edição, 
coordenada por Wilson Cavalcanti e Circe 
Saldanha, participam como convidados 
Plínio Bemhardte Riopardense de Macedo.

Os interessados podem assistir 
demonstrações das técnicas dexilog 
calcogravura (gravura em metal), às terças, 
quartas e sábados, das 14 às 18h, no torreão 
do museu, com entrada franca. A primeira 
feira foi realizada em 1958, na Praça da 
Alfandega, numa promoção da Associação 
Chico Lisboa. Nesta edição, que encerra no 
dia 15, haverá um painel com o histórico do 
evento dos gravadores.

ravurae
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Sábado, 30

VISUAIS

O Margs promove a Feira da 
Gravura, sob coordenação dos 
artistas Wilson Cavalcanti e Cir- 
ce Saldanha, até 15 de novem
bro.
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SEGUNDO CADERNO, SÁBADO, 30 DE OUTUBRO DE 1993 tf3

0 ESTADO DAS COISAS

GRAVURAS EM FEIRAserá inaugurada hoje às 14h30min a Feira de Gravura 
promovia pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Saldanha, observa que os preços das gravuras são bastante
milTrRçT rC aÇa? ao mercado tradicional, variando de CR$ 2 
mil a GRS 5 mil cada copia. O evento deve acompanhar a 39a
deXlfândega.0 ^ *“ 15

rce
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Margs — Às 15h. visita guia
da ao museu e mostra de gravu
ras no torreáo. Às 15h30min. pal
co, com o grupo de danças fol
clóricas Volkstanzgruppe. Às 
19h30min, espetáculo de dança 
cósmica RóSantos. Biblioteca In
fantil — "Brincando e Aprenden
do", com a Biblioteca Lucflia Mins- 
sen e o Centro Referencial de Li
teratura Infantil.

Jornal: &Q PfWQ

D»ta:_vO /O 53 _ 

Pági®a _______ ______
J à * sun to: &Q ÓC

FEIRA DA GRAVURA — Reunindo mais de dez artistas, a Feira da Gravura abre-se hoje no Margs e 
segue paralela à Feira do Livro até 15 de novembro. Além de xilogravuras e calcogravuras, o público 
poderá descobrir o processo de criação através de visitas às terças, quartas e aos sábados no torreão 
/ateliê do museu onde os professores Wilson Cavalcanti e Circe Saldanha desenvolvem suas oficinas.
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16 — DOMINGO, 31 de outubro de 1993

ãto de Gravura convido o público à arte
j ipr Maristela Schmidt, Tcdita Paixão, Roberto- rt Alberto Santos produção de consagrados e novos gravadora p^ícr Reginaldo Gomes. Adalberto Almeida

oastíss.^.sg
SS-=F? ?S-kSSS SSssspEssasgsse 4«rr;:::r; -

1 produziram trabalhos para comercializar nesta 
feira A peculiaridade da técnica, que permite a 
obtenção de múltiplas cópias - como o pubh- 
co poderá conferir nas visitas ao atelie, as ter 
ças quartas e aos sábados, até 15 de dezem
bro das 14 às 20h -, colabora também na de
finição do preço de cada obra. Tendo Plínio Ber 
nhardt como convidado especial, Clanssa Jae- 
ger Suzana Domelles, Joana Adelma, Silvia Ces- 
tari, Cunha, Gládis de Los Santos, Aríete San- 

Décio Pouey de Souza, Regma Ohlweil-

CORREIO DO POVO
VARIEDADES

FOTOS / FERNANDO PLANELLA

mm

rae

Os passos da criação para o público
tarosa,Do convidado, Piínio Bernhardt
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SEGUNDO CADERNO, TERÇA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 1993 7
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Paisagem Sí/
Gmvura de 
Sílvia Cestari

■ -m:Cunha

A festa também é da gravura éi
■

naí^nSfa d0 Lin° deJPono Ale«re Santos, Glaé Macalos, Joana Adeiina - 
f .naPraçada Alfândega. Luiza Coutinho, Maril Rodrigues Maris-

^tSSSÊ^fi5 dC n°Vf?a- íela SaIvatori- Règina OhlweilferJRoberto 
Feira de Grav?.ra ní ♦ MafgS a 13 Panatieri, Sílvia Cestari Cunha e Suzana 
f£? mí im L ^CnH° w-''6 ^ Dornelles' P,ínio Benthardt e Rioparden- 
S ST.S f £*2 ^ *■ J*.Macedo Wicipan, com„ oSovida-
gravura é muitn «nw™ ^ A dos esPec,ais- Demonstrações das técnicasfadaern uma Sra” Síf ^ T**?' de gravUra «*>feitas I*ios artistas Circe

Ora 'STe? “?'den“d°- Saldanha e Wilson Cavalcante hoje, ama-
apelo popular muito forte” A feira reúne d^r sabado\da? 14h “ l8h- Torreio 
cerca de 60 gravuras com no rnSmntS 9rav,ura do Margs, onde funciona a 
cópias de cada uma,'cotadas entre CR$ 2 ‘Cina de Gravura do Museu-
mil e CR$ 5 mil.

Na melhor tradição das feiras de cordel 
do Nordeste, as xilos e calcografias estão 
em exposição no saguão de entrada do 
museu penduradas numa corda e acon- 
dicionadas em sacos plásticos. Os traba
lhos são assinados por artistas plásticos 
gaúchos como Adalberto Almeida, Aríete 
Santarrosa, Clarissa Jaeger, Gládis de Los

M

!

O QUE: Feira de Gravura 
QUANDO: até 15 de novembro, das 
14h às 20h
ONDE: no saguão de entrada do 
Margs (Praça da Alfândega s/n°) 
QUANTO: preços variados, entre 
CR$ 2 mil e CR$ 5 mil

.*
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feira da gravura
Margs (Praça da Alfândega s/n"), das 14h 
às 20h.
Mostra de xilogravuras e calcogravuras, 
sob coordenação de Wilson Cavalcanti e 
Orce Saldanha. Último dia.
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