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palácio

seu meio de fazer arte 3a ?xança Jean Lurç&t renova a tocuica^ 

simplificando o trabalho através âc fio e do reduzido mimerc de

Geaaro

mas em sua eeeenc-ia-

s.
coube a iniciativa da fazer arte com & tapeçaria. Apru- 

pa-se aos artistas franceses. Apreende tudo. desde a técmoa, 

ate a preparação de fios

compreensão da tapeçaria como arte, afastando-e. do ai iiezana-
to rudimentar
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iouve necessidade de xeaiOi.
artista 9 sua obre 0 simples leaenlio elaborado pai ientre o

celagem era Insuxi ciente. J?o» preciso elegei- o tapete como um me

io de expressão co-ao tela na p * ntura . ide o visua l predomina e

vbGarve".

No Brasil muitos ar t i st aa plásticos estão iaaendo da -

Salões e Exposições de tapeçaria, não só no Bras.il

br as d.e arte. Ho Bi o Grande 
mil to apreciável de tapscei- 

ilizadaa e muitas pesquisas

como no exterior*
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ÜNIÍJ.-a® DO ACERVO

A (TAPEÇARIA COMO ARTE

MA arte da tapeçaria tavo. origem no prazer dos olhos*'

A parede mais simples l<..go adquiria um ar festivo quan 

do ee dependurnva nela um pano tec í.o com fios de cores diversas 

Na Babilônia e em todo o Oriente oeçorava-se o templo dos deuses 

e o palácio dor reis com esoes panos suntuosos- Os desenhos ge

ralmente reproduziam fábulas gregus, batalhas e cenas mitológi

cas, Por muito tempo o Oriente conservou o previlégio de forne

cer os tecidos feitos a mao*

Foi no século XII„ entretanto, que começou a se desen

volver na Europa a tapeçaria. Nas vilas de Aubusson*Beauvois? 

Arras, formavam-se "ateliers" ande eram fabricados as maisbelas 

tapeçarias da Europa, A moda chegou ate os castelos* onde as da

mas teciam panos reproduzindo vidas de santos e cenas guerreiras- 

A corte francesa possui a a mais bela coleção de tapeçaria io mun 

do, Os duques de Borgonha, célebres pelo luxo de suas cortes, sa 

iam para o campo de batalha levando algimas tapeçarias com as - 

quais recobrisio o interior de suas tendas de guerra*

Paesou-se o tempo.., As tapeçarias caíram de moda* 

Eí-las que hoje voltam em pesquisas novas* mas as mes

mas eia sua essência Artistas modernos encontraram na tapeçaria 

seu meio de fazer arte, Na França Jean Lurcat renova a térmica* 

simplificando o trabalho através do fio e do reduzido numero de 

cores. Bons artistas plásticos passaram a preocupar-se com com 

a tapeçaria como meio adquado para suas criações, No Brasil» a 

G-enaro coube a iniciativa de fazer arte com a tapeçaria. Agru

pa-se aos artistas franceses. Apreende tudo, desde a técnica, 

até a preparação de fios- Conduziu seus amigos críticos a -uma me- 

iho compreensão da tapeçaria como arte, afastando-a do ar;;ez.ana- 

to rudimentar.
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houve recessicLade ae maior relação

0 simples desenho elaborado para te- 

poi p'OGC 1 eleger o tapete como um cie- 

onde o visual predomina e

ti oi o antigo de cor... de arte, 

entre c artista e sua obra 

cei agem era insih 

ío de expressão ooxao tera ? i

1 ente -

abserve”.

; '.asti c m estão fazendo da - 

I-rao ds arte. 13o lio Grande 

• .to apr eciave1 de iapecei- 

.1 r-adas e muitas pesquisas

Ho 13?. a: 11 muitos artiet

do Sul pode-s-

ros-artistas.

estão sendo ap:> ©sentadas de .corias a nosso Estano a se des

Saioos o Exposições de tapeçaria» não só uo Erasiltacar nos 

c orno no ext e ri o r


