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HBLATÕHIO Da EXPOSIÇÃO

Titulo: llVIO ASHAMO - 5 EXEMPLARES IKÊjITOS

Data: 15 de junho a 02 de agosto

Local: Saguáo

nfc de obras expostas: 05

n$ de visitantes: - -

Promoção: Banco Francês Brasileiro 

Artista: Lívio Àbramo 

Responsável: Paulo uoiaes

Características: Mostra de cinco (05) linoleógravusas inéditas que o artista

fez para a Mitora José Olinpio. ^vento paralelo a grande 

retrospectiva do artista promovida e apresentada no Banco 

Francês Brasileiro com curadoria de Alex Gama e organiza^ 

çáo de Leonor Bonnenreich.

Abertura: nao houve cerimomia de abertura.

Montagem: As obras vieram lontadas em dois painéis com vidros que foram co

locadas no saguao do MAKG5 pela equipe do Museu, Sr. Eri, Horizon 

te e iíoger, supervisionados por mim. As obras foram deslocadas 

duas vezes no saguao, devido a necessidade de montagem do painel 

comemorativo do centenário de Lasar Begal e após devido a monta

gem do painel da 1§ ^ienal de Arquitetura do RG3.

Desmontagem: Feita pela mesma equipe. As obras foram retiradas do Museu por 

um funcionário do BFB.

Porto Alegre, 11/08/1991.

Paulo Gomes - KET
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□ A trama criada por Agatha 
Christie é o principal atrativo de 
"Assassinato num Dia de Sol", 
filme de suspense com o detetive 
Poirot que passa hoje na tevê. 
Última página

□ A cantora lírica Laura Cirne de 
Souza, gaúcha adotiva, dividiu 
com um barítono alemão o 1o 
Grande Prêmio do Concurso In
ternacional de Canto do Rio. Pági
na 2 cadernoPorto Alegre, , 

Segunda-feira,
24 de junho de 1991

LIVIO ABRAMO

Gravuras selecionadas de mestre
Divuleaçâo/ZH

Abre hoje, no Espaço 
Cultural do Banco 
Francês e Brasileiro, a 
mostra Livio Abramo — 
Xilogravuras, com 73 
trabalhos do artista, 
realizados entre 1932 e 
1970
CLARISSA BERRY VEIGA

Em 1961, assume a chefia do setor 
de artes plásticas e visuais do Centro 
de Estudos Brasileiros, sendo um dos 
organizadores da mostra Arte Reli
giosa das Antigas Missões-do Para
guai, dentro da IV Bienal Internacio
nal de São Paulo. A iniciativa reve
lou à crítica brasileira e internacional 
uma das manifestações mais fortes e 
peculiares do barroco na América 
Latina. A partir daí, seu interesse 
pelo barroco se reforça cada vez 
mais.

Sua importância se estende até as 
fronteiras paraguaias. Em 1962, vai 
morar em Assunção, no Paraguai, na 
função de adido cultural junto à Em
baixada do Brasil. Lá, criou o Taiier 
de Gravado Julian de La Herreria, 
buscando formar uma nova geração 
de gravadores. Sua influência foi tão 
grande que os anos 60 lá são assina
lados como a década da gravura. 
Poucos souberam retratar tão bem a 
paisagem física e cultural para
guaia.

Esta exposição, além de divulgar a 
obra de um dos maiores nomes da 
arte brasileira, tem ainda o mérito de 
reforçar mais uma vez a importância 
da gravura no contexto da arte deste 
século, principalmente no País. Ela 
só é considerada arte menor pelo 
público desinformado e conserva-

Editoria 2 o Caderno/ZH

u osto do Brasil, 
ainda que esteja 
tão desafortunado 
como está hoje. 

Acabaram com a 
vida cultural e não entendo por que, 
para se organizar a economia, é pre
ciso desarranjar a cultura. Até por
que nunca gastaram nada com a cul
tura”. Estas palavras, ditas na década 
de 60 pelo artista plástico brasileiro 
Livio Abramo, poderíam ter sido di
tas hoje, tal a sua atualidade. Mos
tram a lucidez de um dos maiores 
artistas brasileiros, preocupado com 
a produção cultural vitimada pelo 
descaso oficial. O Espaço Cultural do 
Banco Francês e Brasileiro (Siqueira 
campos 824, 5 o andar) apresenta a 
partir de hoje uma mostra retrospec
tiva, Livio Abramo — Xilogravuras. 
São 73 trabalhos produzidos no pe
ríodo de 1932 a 1970. O curador da 
mostra, Alex Gama, fez uma seleção 
criteriosa com o objetivo de dar ao 
público porto-alegrense um panora
ma significativo da obra de Abramo, 
que não vem para a inauguração por 
problemas de saúde.

Junto com Oswaldo Goeldi, Abra
mo é considerado um dos pais da 
gravura moderna brasileira. Paulista 
de Araraquara, nascido em 1903, é 
gravador, desenhista, pintor e profes
sor. Aos 23 anos inicia seu trabalho 
como gravador e ilustrador. É forte
mente influenciado pelo expressio- 
nismo alemão, pelo contato com 
obras dos grupos Die Brücke e Blau 
Reiter. Já no ano de 1935, seu nome 
está totalmente integrado à lista dos 
artistas representativos da arte mo
derna feita na América Latina.

dor.
Seus desenhos, além do valor esté

tico, constituem um diário gráfico e 
jornalístico dos lugares e fatos da 
vida pública, tanto no Brasil como no 
Paraguai. E o melhor deste gráfico 
são as paisagens, que se evidenciam 
nos registros de Campos do Jordão, 
do Rio de Janeiro, nas séries do 
Mangue e das favelas, de Ilhéus, do 
Paraguai e de São Paulo.

No hall de entrada do Margs (Pra
ça da Alfândega) acontece a mostra 
complementar com a reunião de cin
co exemplares inéditos do artista: 
dois linóleos e três xilos, executadas 
para a extinta José Olympio Editora. 
Serão ainda exibidos dois vídeos: Os 
Caminhos da Gravura, feito pela fi
lha Dalula Abramo, com dez minu
tos de duração, Os Processos da Gra
vura, realizado pelo crítico Olívio 
Tavares de Araújo e com duração de 
40 minutos.

Renome: Abramo é um dos criadores da gravura brasileira moderna

Fotos Belo Felicio-Divulgação/ZH

1953: "Espana — Vieja Castilla” 935: "Meninas de Fábrica”
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MARGS, GRAVURAS DE LÍVIO ABRAMO
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Xilo de Lívio Abramo

lhos. Um dos mais importantes 
gravurlstas da atualidad, Lívio 
nasceu em 1903, e atuou, também, 
como jornalista, desenhista, pin
tor e professor. Paralelamente, o 
Margs (Pça. da Alfândega, s/n°) 
exibe, às 19h, exemplares inéditos 
— dois linóleos e três xilogravu
ras de Abramo e os vídeos “Os 
Caminhos da Gravura” e “Os 
Processos da Gravura”. Já no 
Restaurante Prato Verde (Santa

(Pça. da Matriz, s/n°). As 
19h30mln, no BFB (Siqueira 
Campos, 824/5° andar) reallza-se 
ua retrospectiva de xilogravuras 
de Lívio Abramo, com 73 traba-
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Lívio
Abramo em 

exposição 

no BFB
Uma retropectiva de xilo

gravuras de Lívio Abramo 
será aberta hoje, às 19h30 
min, no Espaço Cultural 
BFB (Av. Siqueira Campos, 
824), onde permanece até 24 
de julho para visitação pú
blica. Trata-se de uma cole
tânea de 73 trabalhos, do 
período de 1928 a 70, desta
cando-se algumas obras co
mo as séries do Rio de Janei
ro e Paraguai, selecionadas 
pelo curador da mostra, 
Alex Gama. Paralela a ex
posição “Lívio Abramo — 
Xilogravuras” ficarão ex
postos no hall de entrada do 
MARGS alguns exemplares 
inéditos do autor, além da i 
exibição de dois vídeos.

Lívio Abramo é conside
rado um dos pais da gravura 
moderna brasileira, junto 
com Oswaldo Goeldi. Pau
lista de Araraquara (1903). 
Abramo é gravador, dese
nhista, pintor, jornalista e 
professor. Ele começou 
trabalho aos 23 anos ao 
mesmo tempo que passa a 
atuar como ilustrador 
jornais e livros em São Pau
lo e Rio de Janeiro. Desde 
1935 o artista participou de 
várias exposições coletivas 
e individuais, além de efe
tuar trabalhos para peças 
de teatro.

seu

em

Beto Felicio/Divulgação

‘Assombramento", obra de 
1948


