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A Escolha dos Artistas

Uma coletânea de 48 gravuras publicada pelo 
Departamento de Artes Gráficas do 

Royal College of Art, Londres.
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Palestrista em Cerâmica no Royal College of Art 
em 1968. Paolozzi é um gravurista prolífico, talvez 
mais conhecido pelas gravuras à base de colagem 
que produziu durante os anos 60, As is When, 
baseado na vida e trabalho de Ludwig 
Wittgenstein, Moonstrip Empire News e 
Universal Electronic Vacuum.

Sempre interessado na escala arquitetônica 
e ambiental, Paolozzi também trabalhou em vários 
projetos arquitetônicos - projetando murais, 
relevos e até mesmo fontes. Talvez seu mais 
conhecido trabalho público comissionado seja o 
exuberante e colorido mosaico decorativo para a 
estação metroviária de 'Ibttenham Court Road, em 
Londres, completada em 1985. Foi sagrado 
Cavalheiro em 1989 e atualmente vive e trabalha 
em Londres.

Londres, em 1975, e em pouco tempo ela já tinha 
filiais em Nova Iorque e Chicago.

Embora tenha recentemente estendido sua 
arte para incluir desenhos em lençóis, tapetes, 
acessórios para banheiro e cozinha e peles, Zandra 
Rhodes é ainda mais conhecida por sua moda 
feminina luxuosa, extravagante e exótica.

Dados Biográficos dos Artistas Participantes 
desta Exposição:

carreira tem sido palestrista convidado em 
inúmeras escolas de arte. Expôs 
internacionalmente e em 1963 fez parte do 
pavilhão britânico na Bienal de Veneza. 
Atualmente ele vive e trabalha na Inglaterra e na 
Itália e leciona no Royal College of Art.

Tilson é conhecido não somente por suas 
gravuras, mas também por seus murais, esculturas 
e relevos em madeira. Ultimamente, ele tem 
incorporado o interesse pela escultura grega em 
seus trabalhos, incluindo a caligrafia grega em 
suas gravuras e relevos e buscando inspiração em 
mitos e lendas gregas.

Em 1987, o Royal College of Art de Londres celebrou seu 150.° 
aniversário. Para comemorar esta data, o Departamento de Artes Gráficas 
publicou um portfólio contendo 48 gravuras. Alistair Grant, Professor de Artes 
Gráficas, selecionou os artistas - a maior parte dos quais tinha, ou tinha tido 
alguma ligação direta com o departamento - seja como ex-aluno, professor ou 
palestrista visitante. Cada um foi convidado a fazer uma gravura, dentro de um 
formato pré-fixado tendo, entretanto, plena liberdade na escolha do tema. Alguns 
usaram poesias como fonte de inspiração para seus trabalhos. As gravuras foram 
todas feitas no Royal College, com os estudantes daquele ano imprimindo as 
águas-fortes no portfólio.

Os artistas selecionados não são todos gravuristas - muitos são 
conhecidos por trabalhos em outros ramos da arte - e há ainda alguns que jamais 
haviam feito uma gravura na vida. Entre eles encontram-se pintores, escultores, 
ilustradores, e até mesmo uma desenhista de moda. Alguns são amplamente 
conhecidos e estão firmemente estabelecidos no mundo das artes, enquanto que 
outros são mais jovens tendo terminado seus cursos no Royal College mais ou 
menos recentemente.

Norman Ackroyd (19381
Norman Ackroyd estudou no Royal College 

of Art de 1961 a 64, após ter passado vários anos 
no Leeds College of Art. Desde então, realizou 
palestras na Inglaterra e nos Estados Unidos, além 
de ter exposto com regularidade e de ter sido 
premiado em várias bienais internacionais de artes 
gráficas.

Leonard Rosoman (1913)
0 pintor Leonard Rosoman estudou na 

King Edward VII School of Art, em Durham, no 
Royal College of Art e na Central School of Art 
and Design. Durante a Segunda Guerra Mundial 
foi nomeado Artista de Guerra pelo Almirantado.

0 trabalho de Rosoman concentra-se na 
figura humana e ele é conhecido por seus retratos, 
embora evite o termo retratista. Ele explica que 
ele “tenta penetrar na vida das pessoas, ao invés de 
removê-las e examiná-las”, e descreve suas pinturas 
como “circunstanciais e ambientais - elas falam 
sobre o que as pessoas são, sobre o que elas fazem 
e aonde elas fazem”.

Durante sua carreira, ele foi comissionado 
várias vezes para pintar murais, que incluem: o 
mural do restaurante da Royal Academy, o da 
exposição de Shakespeare, em Stratford-upon- 
Avon, e o teto abobadado da Capela do Palácio de 
Lambeth.

Ackroyd trabalhou com óleo e aquarelas, 
mas é mais conhecido por suas gravuras Suas 
águas-fortes atmosféricas mostram paisagens à 
mercê dos elementos - iluminadas por raios de sol, 
cobertas por nevoeiros ou repletas de nuvens 
cinzentas e chuvas abundantes Ele explora a 
completa variação tonal da aquatinta criando 
texturas aveludadas e graduações sutis de tona

David Tindle (1932)
David Tindle estudou na Coventry School 

of Art. Lecionou no Hornsey College of Art e no 
Byam School of Painting nos anos 60 e início dos 
anos 70, e foi palestrista convidado no Royal 
College of Art de 1972 a 83.

As pinturas de Tindle são esmeradas 
meticulosas e feitas com cuidadosa observação. 
Suas detalhadas naturezas mortas e interiores 
domésticos ou jardina são quase sempre imbuídos 
de um silêncio espectral, um senso do espaço que 
foi abandonado - uma cadeira vazia ou uma janela 
aberta com uma cortina de musselina flutuando 
delicadamente ao sabor da brisa.

Chris Plowman (1952)
O gravurista Chris Plowman estudou no 

Winchester College of Art (1969 a 79) e no 
Wolverhampton College of Art, antes de mudar-se 
para o Royal College of Art em 1973. Realizou 
inúmeras exposições e tomou parte em várias 
bienais internacionais de artes gráficas, recebendo 
prêmios em Bradford (1979), e Hull (1982).

0 trabalho de Plowman destaca objetos 
comuns, principalmente maquinários e seus 
componentes - porcas e parafusos, dentes de 
engrenagens e percevejos de lata. Estes adquirem 
uma nova monumentalidade e importância em suas 
gravuras expressivas e poderosas.

Patrick Procktor (1936)
Nascido em Dublin, Eire, Patrick Procktor 

foi para a Inglaterra nos anos 50 para estudar 
Russo na Universidade de Londres. Mais tarde 
estudou pintura e desenho cênico na Slade School 
of Art (1958-62), criando cenários para a primeira 
produção londrina do "Bed Bug" de Mayakovsky, 
em 1960. Desde então, tem trabalhado em uma 
vasta gama de produções teatrais incluindo a 
notável “Twelfth Night”, no Royal Court Theatre. 
Procktor viajou bastante durante sua carreira, 
passando seis meses nos Estados Unidos em 1965, 
e os anos de 1969 e 70 viajando pela índia. Em 1966 
foi professor convidado no Royal College of Art.

Muitas das pinturas de Procktor são 
relacionadas com suas viagens para além-mar e ele 
foi muito influenciado pela arte japonesa.
Ele prefere trabalhar com aquarelas que aplica 
com precisão e delicadeza.

Richard AUen (1933)
Após ter terminado o serviço militar no 

Japão e Coréia de 1952 a 54, Richard Allen 
estudou na Worcester School of Art e na Bath 
Academy of Art. Recebeu a Bolsa de Estudos de 
Belas Artes do Governo Italiano eip 1960 e, em 
1966, recebeu a Bolsa de Belas Artes do 
Commonwealth para estudar na índia. Lecionou no 
Ravensbourne College of Art, na Central 
Polytechnic School of Architecture, no London 
College of Printing, na Reading University e no 
Royal College of Art.

Nos anos 60, AUen foi identificado com o 
Movimento Britânico de Arte Op, criando efeitos 
ópticos em suas pinturas e gravuras lineares. 
Continuou neste campo nos anos 60, fazendo, quase 
sempre pinturas em larga escala. Suas obras têm 
sido expostas internacionalmente e atualmente 
Allen também trabalha como consultor para 
exposições.

Susie AUen (1949)
Nascida em Edimburgo, na Escócia, Susie 

foi para Londres para estudar arte, e foi aluna do 
Croydon College of Art, da Kingston Polytechnic e 
do Royal College of Art, onde atualmente é 
professora. Foi também organizadora de várias 
exposições importantes. A mais recente, 
“Exhibition Road”, foi uma pesquisa histórica sobre 
o trabalho de pintores associados com a escola 
desde o final do Século XIX.

O trabalho de Susie Allen, concentra-se, 
quase sempre, no corpo feminina Ela é tanto 
gravurista, usando técnicas litográficas, quanto 
pintora, usando com freqüência o acrílica

Gillian Ayres (1930)
Gillian Ayres estudou na Camberwell 

School of Art (1946 a 50). Passou, entãa oito anos 
trabalhando na AIA Gallery, em Londres. 
Professora influente e de alta reputação, ela 
lecionou na Bath Academy of Art (1959 a 65) e na 
St. Martirís School of Art (1966 a 78). Em 1978 foi 
nomeada Diretora do Departamento de Pintura da 
Winchester School of Art e tem ensinado no Royal 
College desde 1986. Como uma das primeiras 
pintoras abstratas da Grã-Bretanha, Gillian Ayres 
realizou inúmeras exposições. Suas pinturas são 
grandes, exuberantes e coloridas, caracterizadas 
por cores vibrantes e ritmos pulsantes

John BeUany (1942)
John Bellany nasceu em Port Seton, na 

Escócia, filho de um construtor de barcos.
Estudou, a principia no Edinburgh College of Art, 
onde recebeu bolsas de estudos para viajar para 
Paris, Holanda e Bélgica; continuou seus estudos 
no Royal College of Art de 1965 a 68. Item realizado 
várias palestras — nas escolas de arte de Brighton 
e Winchester, assim como na Goldsmiths e no 
Royal College. De 1973 a 78 foi Diretor de Pintura 
do Croydon College of Art.

Bellany tem a pescaria e os pescadores 
como constante fonte de inspiraçãa como 
consequência do passado de sua família. Seu 
trabalho é místico e mágica evocando estranhas 
estórias da vida no mar, e normalmente mesclando 
formas de animais e pássaros com figuras 
humanas. Entretanta ele também realiza 
experiências com retratos, pintando membros de 
sua própria família e algumas personalidades como

A coleção final de obras reflete esta ampla variedade de estilos e 
enfoques, que vai desde o abstrato ao figurativo; do trabalho completo ao estudo 
detalhado e dos trabalhos monocromáticos às cores brilhantes; além disso, uma 
grande variedade de técnicas de gravação foi empregada, incluindo o silkscreen, 
a litografia, a foto-impressão, a lito-silkscreen, e também a água-forte, a estampa, 
as águas-fortes a ponta seca e as gravuras em chapas de linólea

Ruskin Spear (1911)
Ruskin Spear recebeu bolsas de estudos 

tanto para a Hammersmith School of Art, quanto 
para o Royal College of Art. Quando ele deixou a 
escola de arte em 1934, ele escreveu: “eu tentei 
acreditar que o dinheiro não era importante. Meu 
primeiro emprego como professor foi na Croydon 
School of Art. O salário era de 16 shillings mais a 
passagem de trem, por duas horas e meia de aula". 
No entanta ele continuou a ensinar - nas escolas de 
arte St Martins, Central e Hammersmith nos anos 
40, e no Royal College de 1948 a 75.

Nos primeiros anos de sua carreira, ele foi 
rotulado de rebelde, mas mais tarde, foi 
comissionado para pintar retratos de personagens 
nobres e famosos, assim como Sir Harold Wilson, 
Laurence Olivier e Margaret Thatcher. Seus 
estudos do cenário social seguem a tradição de 
Sickert; bastante narrativos em conteúdo e 
portadores de uma observação acurada com um 
toque de espirituosidade e humor.

Julian Trevelyn (1910)
Julian Trevelyn estudou pintura e gravação 

em Paris, no Atelier 17, entre 1931 e 34. 'Ibrnou-se 
envolvido com o movimento surrealista no final 
dos anos 30, expondo com o grupo surrealista 
inglês de 1936 a 38. Entretanto, dez anos mais 
tarde, ele uniu-se ao London Group e continuou a 
expôr com eles durante os quinze anos seguintes.

Durante sua carreira ele lecionou na 
Chelsea School of Art e foi Professor Sênior de 
água-forte no Royal College of Art de 1955 a 63.

Michael Vaughan (19381
Michael Vaughan estudou desenho gráfico 

no Bradford College of Art e pintura nas escolas 
da Royal Academy. Em 1963 recebeu uma bolsa de 
estudos de Pintura do Manchester College of Art. 
Desde entãa lecionou no Manchester College of 
Art e no Hornsey College of Art. Ele expôs na 
Grã-Bretanha e nos Estados Unidos e atualmente, 
vive e trabalha em Londres.

Andrew Stahl (1954)
Após ter estudado na Slade School of Art 

de 1973 a 79, Andrew Stahl recebeu a bolsa de 
estudos Abbey Major que o levou à Escola 
Britânica em Roma. Em 1985 recebeu vários 
prêmios nas importantes exposições de John 
Moores em Liverpool.

Seu trabalho é figurativa quase sempre 
contendo um senso de mistério e exotisma com os 
mesmos símbolos aparecendo em várias pinturas - 
mais comumente uma fonte, um copo com pé, um 
pavão ou um aeroplano. Em 1986 ele visitou a 
Tiilândia, o que fez com que incluísse mulheres 
orientais de olhos puxados em seus trabalhos mais 
recentes.

Richard Wentworth (1947)
O escultor Richard Wentworth estudou em 

Londres no Hornsey College of Art e no Royal 
College of Art (1966-70), passando seus últimos 
anos de estudante como assistente de Henry 
Moore. Em 1975, recebeu o prêmio Mark Rothko 
Memorial que o levou a Nova Iorque na primeira 
de várias visitas a trabalho àquela cidade.

Richard Wentworth usa materiais comuns, 
os quais ele re-arranja para imbuí-los de um novo 
sentido. Ele quase sempre vê a vida obliquamente, 
como mostra o seu observador e espirituoso 
tape/slide de 1984 “Making Do and Getting By". 
Este é um estudo fotográfico cumulativo que 
mostra as maneiras com que as pessoas 
improvisam soluções para os pequenos problemas 
do dia-a-dia - por exempla usando um pote de 
geléia ou um espanador para manter uma janela 
aberta, ou um balde virado de cabeça para baixo 
para servir de degrau - e a maneira com que as 
pessoas, desta forma, subvertem as percepções 
convencionais do meio ambiente criadas pelo homem.

Carel Weight (1908)
Carel Weight estudou canto por um curto 

período de tempo mas, como ele mesmo diz “desisti 
por falta de talento musical”. Voltou-se, então, para 
a pintura, estudando, a princípio, no Hammersmith 
College of Art e logo após no Goldsmiths College. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como 
Artista Oficial de Guerra, viajando para a Itália, 
Áustria e Grécia. Ele teve um relacionamento 
duradouro e produtivo com o Royal College of Art 
onde começou a lecionar pela primeira vez em 
1947. Em 1957, tornou-se professor palestrista de 
pintura e, em 1973, Professor Emérita

Suas pinturas são sempre sobre pessoas e 
normalmente destacam cenas onde um evento 
dramática como a morte ou um incêndio, acabou 
de ocorrer.

Paula Rego (1935)
Paula Rego nasceu em Lisboa, Portugal. Foi 

para a Inglaterra em 1952 para estudar na Slade 
School of Art, mas passou os vinte anos seguintes 
vivendo basicamente' em Portugal. Em 1976, fixou- 
se permanentemente em Londres com seu marida 
o pintor Victor Willing.

Sua infância foi repleta de intermináveis 
sessões de estória e sua fascinação pelos contos de 
fadas e lendas folclóricas é refletida em seu 
trabalho. No passada ela usou animais e vegetais 
animados como alegorias para as características 
humanas, construindo cenas narrativas em torno 
deles. Ela normalmente concentra-se nos vícios 
humanos ao invés de em suas virtudes, destacando 
a crueldade e a violência em várias de suas 
imagens, e maliciosamente enfatizando a avareza, a 
hipocrisia e a pomposidade do homem. No início 
dos anos 80, ela pintou uma série de garotas 
brincando com cachorros - não um jogo inocente e 
gentil, mas uma irritação e tortura cruéis com os 
animais submissos, por crianças antagônicas e 
maliciosas

Tricia Stainton (1952)
Tricia Stainton estudou no London College 

of Print e na Chelsea School of Art, antes de 
prosseguir seus estudos no Departamento de 
Artes gráficas do Royal College of Art, a partir de 
1975. Lecionou na St Albans School of Art e na 
Middlesex Polytechnic, e expôs na Grã-Bretanha e 
nos Estados Unidos

Stainton usa técnicas de água-forte e de 
heliografia, a última consistindo de um método de 
gravação obtido fotograficamente.

Joe Tilson (1928)
Joe Tilson havia trabalhado durante dois 

anos como carpinteiro e marceneira e servido à 
Royal Air Force (para completar seu Serviço 
Militar) durante três anos antes de iniciar seus 
estudos artísticos Em 1952, passou a frequentar o 
Royal College of Art e recebeu a bolsa de estudos 
Rome em 1955. Nos dois anos seguintes ele viveu e 
trabalhou na Espanha e Itália. Mais tarde, 
associou-se à primeira geração de artistas Pop a 
emergir no Royal College Tilson lecionou na St 
Martin's School of Art de 1958 a 63 e durante sua

Paula Rego esteve no Brasil em 1985 para 
participar da 18a Bienal Internacional de Artes 
Plásticas de São Paula

Zandra Rhodes (1940)
Zandra Rhodes uma das líderes em 

desenho de moda na Inglaterra, estudou a 
princípio no Medway College of Art, onde 
aprendeu gravura em tecidos desenho e litografia. 
Continuou seus estudos em desenho têxtil no 
Royal College of Art.

Nos anos 60, ela já havia estabelecido sua 
própria fábrica e estúdio de impressão, produzindo 
vestidos feitos com tecidos pintados a mão. Seu 
sucesso levou-a a abrir sua primeira loja em

Capa: Tim Mara The Black Room (1987)



começou a escrever críticas de Arte. Escreveu 
regularmente até a publicação de seu livro “The 
Changing Forms in Art” em 1955, desde então, tem 
se dedicado principalmente à pintura. Ele sempre 
teve um amor muito grande pela Cornualha e 
realizou visitas anuais a St Ives entre 1947 e 54, 
mudando-se para lá em 1956 e, dois anos mais 
tarde, assumindo a direção do estúdio do artista 
Ben Nicholson em Porthmeor.

Heron diz sobre o seu trabalho: “a cor é 
tanto o tema, quanto o meio, a forma e o conteúdo; 
a imagem e o sentido da minha pintura atual” 
(1985).

Generation", na Whitechapel Art Gallery. Seu 
trabalho é figurativo, e suas imagens femininas são 
quase sempre fetichistas e eróticas.

Mais conhecido como pintor e gravurista, 
Allen Jones também criou posters para filmes, 
murais, roupas e cenários de teatro. Em 1970, ele 
desenhou o cenário e o vestuário para uma parte 
do notório musical “O Calcutta”, e em 1972 
desenhou o vestuário para o “The Body Show”, no 
Institute of Contemporary Art (ICA) de Londres. 
Recentemente, voltou sua atenção para a pintura, 
criando formas torcidas e casais abraçados, a 
partir de tiras cortadas de metal pintado.

também produziu gravuras durante sua carreira.

Anthony Caro (1924)
Após ter obtido seu diploma em engenharia 

na Universidade de Cambridge e ter servido 
durante quatro anos na Fleet Air Arm, durante a 
Segunda Guerra Mundial, Anthony Caro ingressou 
nas escolas da Royal Academy onde estudou 
escultura de 1947-52.

Em 1952, começou a trabalhar por meia 
período como assistente do escultor Henry Moore. 
Embora seus primeiros trabalhos tenham sido 
expressionistas e relacionados com a figura 
humana, ele mais tarde reagiu contra a influência 
de Moore Sua visita aos Estados Unidos em 1959, 
onde entrou em contato com a obra do escultor 
David Smith e encontrou-se com o crítico Clement 
Greenberg, foi um importante catalizador para seu 
trabalho. Por volta de 1960, ele estava criando 
enormes e despreocupadas esculturas abstratas 
em alumínio e aço fundida

Em 1966, recebeu o prêmio de melhor 
escultor abaixo dos 45 anos na Bienal de Veneza e 
desde então tem realizado várias exposições 
internacionais. Foi sagrado Cavalheiro em 1987. 
Embora Caro seja mais conhecido por suas 
esculturas abstratas, ele sempre reconheceu a 
importância do desenho a partir de modelos vivos 
e fez inúmeros trabalhos de figuras humanas.

Terry Frost (1915)
Tferry Frost, um dos líderes britânicos na 

arte abstrata, foi levado à pintura por um colega 
prisioneiro de guerra, Adrian Heath, durante a 
Segunda Guerra Mundial. Após sua libertação, 
frequentou classes noturnas no Birmingham Art 
College e então, em 1946, mudou-se para a 
Cornualha para estudar na St Ives School of 
Painting. Continuou seus estudos na Camberwell 
School of Art, em Londres, sob a supervisão de 
Victor Pasmore e, em 1950, retornou a St Ives onde 
trabalhou como assistente para a escultora 
Barbara Hepworth, até 1952.

A partir de 1952, Frost começou a lecionar 
na Bath Academy of Art, Leeds e Coventry e, a 
partir de 1964, nos Departamentos de Belas Artes 
das Universidades de Reading e Newcastle. Em 
1974, retornou à Cornualha e fixou-se em Newlyn, 
onde vive até hoje.

Tferry Frost é um colorista ousado cuja 
pintura, embora abstrata, retém um sentimento 
paisagístico e concentra-se cada vez mais na figura 
humana.

o jogador de cricket Ian Botham. Embora seja 
essencialmente um pintor, Bellany é também um 
renomado e prolífico gravurista.

Movimento Feminista, além dos temas nucleares... 
Eu ouço o rádio constantemente".

Robyn Denny (1930)
O pintor Robyn Denny estudou na St 

Martins School of Art (1951 a 54) e no Royal 
College of Art (1954 a 57). Lecionou em diversas 
escolas de arte e também escreveu para vários 
jornais de arte incluindo o “Das Kunstwerk” e o 
“Art International". Em 1967 realizou palestras no 
Instituto de Belas Artes de Minneapolis, nos 
Estados Unidos, para onde tem retornado várias 
vezes, dividindo seu tempo entre Los Angeles e 
Londres.

Adrian Berg (1929)
Adrian Berg estudou nas escolas de arte St 

Martins e Chelsea, e no Royal College of Art (1955 
a 61). Desde então, tem ensinado desenho e pintura 
em várias escolas de arte de Londres, incluindo a 
Central e Camberwell, e foi Professor Sênior no 
Departamento de Pintura do Royal College de 1987 
a 88.

O trabalho de Berg concentra-se nas 
paisagens em constante mutaçãa as quais ele 
reproduz com cores ricas e exuberantes. Muitas de 
suas pinturas destqcam a vista da janela de seu 
estúdia logo acima do Regents Park, em Londres. 
Deste ponto extremamente vantajosa ele monitora 
cada mudança de estaçãa bem como as mudanças 
no clima e na hora do dia.

John Hewitt (1955)
O gravurista John Hewitt estudou na 

Manchester Polytechnic (1974 a 77), antes de 
continuar seus estudos no Royal College of Art 
(1977 a 80). Em 1980, recebeu uma bolsa de estudos 
Trident de belas artes o que tornou possível a ele 
viajar pelos Estados Unidos, Europa e Ásia. 
Recebeu também uma bolsa de estudos de artes 
gráficas do Royal College of Art em 1988.

Ele afirma que seu trabalho "sempre se 
baseou em pessoas, lugares e incidentes que eu 
testemunhei. Uma mistura de trabalho “in loco" e 
feito de memória”.

Ken Kiff (1935)Influenciado pelos artistas americanos que 
trabalham no campo das cores, Denny é um 
disciplinado pintor abstrato cuja obra tem 
demonstrado uma fascinação consistente pela 
sensação da cor. Participou de vários projetos 
comissionados de arte pública, incluindo as obras 
para a estação de metrô Embankment em 1986. 
Embora seja essencialmente pintor, ele é também 
um gravurista interessado e foi premiado na 
Bienal Internacional de Gravuras de Llubljana em 
1968.

Após ter estudado na Hornsey School of 
Art, Ken Kiff passou quatro anos ensinando meia 
período em internatos e em uma escola 
educacional para sub-normais. A partir de 1979, 
lecionou na Chelsea School of Art e no Royal 
College of Art.

Kiff realizou palestras sobre os trabalhos 
de Picassa de de Chirico e de Klee - a influência do 
último é notada em seu próprio trabalha 
Essencialmente um pintor, também realizou 
trabalhos de ilustraçãa como por exempla no livro 
“Folk Tkles of the British Isles” (Lendas Folclóricas 
das Ilhas Britânicas) (publicado em 1977). Mitos e 
contos de fadas têm sido importante inspiração em 
seu trabalho e ele reconhece a influência da 
psicoterapia de Jung em sua imaginação 
extremamente ampla. Suas pinturas, bastante 
coloridas, têm sido importante fonte de inspiração 
para a nova geração de pintores figurativos 
britânicos que emergiu nos anos 80.

André Bicât (1909)
André Bicât tem realizado inúmeras 

exposições na Inglaterra e na França, e foi 
professor no Royal College of Art de 1966 a 74.

Suas paisagens, naturezas mortas e 
trabalhos figurativos são leves, etéreos e 
impressionistas. Ele é tanto um pintor, quase 
sempre usando aquarelas, quanto um gravurista, 
trabalhando com aquatinta, água-forte e técnicas 
litográficas.

Peter Blake (1932)
Peter Blake estudou no Royal College of 

Art de 1953 a 56, após seu treinamento inicial na 
Gravesend School of Art, de 1948 a 51. Em 1956, 
recebeu a bolsa de estudos Leverhulme para 
estudar arte popular nos Países Baixos, Bélgica, 
França e Espanha, e desde então ficou fascinado 
pela iconografia das artes populares. Seu trabalho 
varia desde a pintura de cavalete ao desenho de 
murais, capas de livros e capas de discos, incluindo 
a do famoso álbum dos Beatles “Sargeant Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band". Um líder da Arte Pop 
britânica no final dos anos 50, Peter Blake mudou 
de cenário nos anos 70, quando tornou-se membra 
fundador da Brotherhood of Ruralists (Irmandade 
dos Ruralistas), vivendo no campo a oeste da 
Inglaterra. Durante estas décadas, lecionou em um 
grande número de escolas de arte, incluindo a St 
Martins, Harrow e Walthamstow, além de ter 
ensinado por doze anos no Royal College (1964 a 
76). Retornou, então, a Londres onde atualmente 
vive e trabalha.

John Golding 11929)
Nascido na Inglaterra e criado no México e 

no Canadá, o pintor abstrato John Golding foi para 
Londres em 1951 para fazer um curso de pós- 
graduação no Courtauld Institute of Art. A partir 
de 1959, lecionou História da Arte no Courtauld e 
a partir de 1971, também ensinou pintura no Royal 
College of Art. Em 1976, foi nomeado “Slade 
Professor” de Belas Artes na Universidade de 
Cambridge e foi Professor Sênior no 
Departamento de Pintura do Royal College de 
1981-86.

Alfred Dunn (1937)
Nascido em Yorkshire, Alfred Dunn 

estudou em Barnsley e Leeds antes de ingressar 
no Royal College of Art em 1958. Lecionou nas 
escolas da Royal Academy e no Ravensbourne 
College of Art.

Essencialmente um escultor, Dunn é 
também pintor e gravurista, produzindo águas- 
fortes, litografias e gravuras em silkscreen.

John Hoyland (1934)
John Hoyland estudou no Sheffield College 

of Art, nas escolas da Royal Academy e na Central 
School of Art onde freqüentou classes noturnas 
sob a orientação de William Turnbull. Desde enãa 
lecionou no Hornsey College of Art e nas escolas 
Croydon e Chelsea, tendo se tornado Diretor 
Palestrista em Chelsea em 1975.

Após uma primeira visita em 1964, ele 
retornou a Nova Iorque três anos mais tarde e alí 
permaneceu trabalhanda Em 1969 e 70, viajou 
para a América do Sul, para o Caribe e para os 
Estados Unidos com Anthony Cara e continuou 
suas freqüentes visitas a Nova Iorque durante os 
anos 70 interessandase cada vez mais pelos 
trabalhos de Noland, Frankenthaler, Motherwell e 
Greenberg. Retornando a Londres para lecionar 
em várias escolas de arte, John Hoyland continuou 
a manter seus vínculos com os Estados Unidos. 
Hoyland foi um dos primeiros pintores abstratos 
da Grã-Bretanha, além de ser, atualmente, um 
gravurista prolífico e criativa

Cecil Collins (1908)
Após ter passado quatro anos na Plymouth 

School of Art, Cecil Collins recebeu uma bolsa de 
estudos para estudar no Royal College of Art em 
1927. Em 1936, contribuiu para a exposição 
internacional surrealista em Londres mas logo 
após rejeitou a tendência doutrinante do 
surrealismo e começou a seguir sua própria visão 
independente e romântica. Em 1951 começou a 
lecionar na Central School of Art onde permanece 
até hoje, e de 1972 a 87 também ensinou no City 
Literary Institute for Adult Studies. Atualmente 
Collins vive e trabalha em Londres.

Durante toda sua carreira ele concentrou 
seu trabalho na imagem do “bobo”, publicando o 
livro “Vision of the Fool" (Visão do Bobo) em 1947. 
“O Bobo”, ele explica, o arquétipo da inocência 
primai, pureza de consciência e liberdade — move- 
se como um peregrino através dos mistérios da 
vida”.

Tim Mara (1948)
Nascido em Dublin, Eire, o gravurista Tim 

Mara foi para a Inglaterra para estudar - na 
Epsom School of Art, na Wolverhampton 
Polytechnic e no Royal College of Art (1973 a 76). 
Desde que deixou a escola, tem trabalhado como 
gravurista e exposto regularmente em bienais 
internacionais de gravura. É atualmente o Diretor 
e Palestrista que supervisiona o curso de Mestrado 
em Artes Gráficas na Chelsea School of Art.

Mara tem uma preocupação constante com 
as técnicas de impressãa realizando experiências 
com novos métodos de silkscreen, impressão e 
serigrafia. Em 1979, publicou o livro ‘The 
'Ifechnical Manual of Screen Printing” (Manual 
Técnico de Impressão com Tfela). Seus trabalhos 
normalmente atraem a atenção pela textura e 
pelos padrões, tanto em uma natureza morta, 
quanto em cenas interiores.

Chris Orr 11943)
O gravurista Chris Orr estudou nas escolas 

de arte Ravensbourne e Hornsey antes de mudar- 
se para o Royal College of Art (1964 a 67). Realizou 
inúmeras exposições e tomou parte em várias 
bienais internacionais de gravuras, incluindo 
Bradford e Llubljana. Atualmente ele vive e 
trabalha em Londres.

Chamado por um crítico de “Rowlandson do 
Século XX", Chris Orr afirma que sua meta é 
“venerar o absurdo e o vistoso” - um objetivo que 
ele alcançou em várias de suas gravuras e 
ilustrações, que incluem as realizadas em uma 
edição moderna do “Bleak House”, de Charles 
Dickens, e para suas próprias publicações “Chis 
Orr’s John Ruskin" (O John Ruskin de Chris Orr) e 
“Arthur, a Story by Chris Orr“ (Arthur, uma 
Estória por Chris Orr).

Jeffrey Edwards (1945)
Jeffrey Edwards estudou no Royal College 

of Art desde 1967, após ter passado três anos no 
Leeds College of Art. Recebeu o Prêmio KMP 
para Artes Gráficas no seu último ano e desde 
então tem exposto regularmente nas bienais 
internacionais de gravuras. É, atualmente, 
palestrista em artes gráficas em várias faculdades 
de Londres, e trabalha principalmente com 
silkscreen.

John Golding publicou vários livros sobre 
Arte do Século XX, incluindo “Cubism 1907-14” 
(1959) e “Duchamp. The Bride Stripped Bare by 
Her Bachelors Even" (1973). Ele atingiu a mesma 
distinção como palestrista e curador de exposições, 
pintor e professor de pintura, além de ser um 
personagem único no mundo da arte britânica.

Alistair Grant (1925)
Alistair Grant estudou na Birmingham 

School of Art antes da Segunda Guerra Mundial. 
Durante o conflito, foi chamado para servir na 
Royal Air Force mas, em 1947, retornou aos 
estudos de pintura no Royal College of Art.

Lecionou nas escolas de arte St Martin's, 
Hammersmith, Sidcup e Colchester, mas passou a 
maior parte de sua carreira didática no 
Departamento de Artes Gráficas do Royal College, 
onde permaneceu de 1955 a 1970, quando foi 
nomeado Chefe do Departamenta Em 1984, 
aceitou a cadeira de Artes Gráficas.

Alistair Grant é tanto pintor quanto 
gravurista, suas obras sendo abstratas e intuitivas 
nas duas áreas. É também conhecido por seus 
trabalhos didáticos sobre arte, principalmente 
sobre as obras gráficas do escultor Henry Moore.

Michael Heindorf 11949/
Nascido em Brunswick, Alemanha 

Ocidental, Michael Heindorf iniciou seus estudos 
em sua cidade natal. Em 1974, foi para Londres 
para ver a exposição do bicentenário de Turner, na 
Royal Academy, e lá permaneceu para estudar no 
Royal College of Art, produzindo pequenas 
pinturas e águas-fortes. Em 1987 viajou para Los 
Angeles, onde sua paleta tornou-se mais brilhante 
e seus gestos mais amplos. Ele ganhou o Prix de 
Rome em 1983, o que levou-o a viajar mais e a 
passar um ano na Itália. Atualmente ele vive e 
trabalha em Londres e tem sido professor no Royal 
College of Art desde 1980.

Gravurista consumada Heindorf realizou 
várias experiências com os pouco conhecidos 
processos de água-forte carborundo e a ponta seca, 
assim como com técnicas conhecidas como o 
silkscreen. Como pintor, sua gradual mudança da 
imaginação fortemente figurativa a uma forma de 
semi-abstraçãa tem sido acompanhada por 
experimentos cada vez maiores com novas técnicas 
que incluem cerâmica e óleo sobre cobre.

Em suas primeiras gravuras, Edwards 
usava áreas de cores planas para destacar cenas do 
dia-a-dia, onde um evento dramático, assim como 
um acidente, um roubo ou uma catástrofe 
doméstica haviam acontecido recentemente Seu 
tema agora mudou, mas seu estilo claro e aguçado 
permaneceu consistente, assim como seu enfoque 
meticuloso aa processo de realização de uma gravura.

Bert Irvin (1922)
Tánto como pintor, quanto como gravurista, 

Bert Irvin é conhecido por seu trabalho abstrata 
Ele estudou pintura na Northampton School of 
Art e, após cinco anos como navegador na Royal 
Air Force durante a Segunda Guerra Mundial, no 
Goldsmiths College of Art. Retornou ao 
Goldsmiths em 1962 e foi membro do corpo 
docente por vinte e um anos, durante os quais 
recebeu prêmios tanto por pinturas quanto por 
gravuras. Ele atualmente vive e trabalha em 
Londres.

Bill Culbert (1935)
Bill Culbert nasceu na Nova Zelândia e foi 

lá que iniciou seus estudos nas escolas de arte. 
Entretanto veio para a Inglaterra em 1957 com 
uma bolsa de estudos da Galeria Nacional de Arte 
da Nova Zelândia, a New Zealand National Art 
Gallery Travelling Scholarship, e passou os anos 
seguintes estudando no Royal College of Art e 
depois lecionando no Hornsey College of Art.

Ifendo começado como pintor abstrata por 
volta do final dos anos 60, Culbert havia voltado 
sua atenção para a escultura, a fotografia e a 
instalação — exaltando objetos funcionais comuns 
através da mudança do seu uso e, desta forma, de 
seu significado — por exempla criando um encosto 
de cadeira com o parabrisa de um carro ou um 
assento com uma calota. Seu interesse pela luz e 
pelas fontes de luz é evidenciado em suas 
instalações mais recentes que usam lâmpadas e 
tubos fluorescentes para confundir as espectativas 
e para efetuar transformações poéticas.

Quentin Blake (1932)
Quentin Blake tem sido artista e ilustrador 

freelance desde 1957. Ele teve uma longa conexão 
com o Royal College of Art; foi professor de 1965 a 
77 e tornou-se Diretor do Departamento de 
Ilustração em 1978, onde permaneceu até 1986, 
passando então a lecionar como professor 
convidada

Brian Fielding (1933-87)
Brian Fielding estudou no Royal College of 

Art de 1954 a 57, após ter passado quatro anos no 
Sheffield College of Art. Durante toda a sua 
carreira ele ensinou em várias escolas de arte e foi 
professor influente no Ravensbourne College of 
Art. Em 1974, retornou ao Royal College para 
realizar palestras no Departamento de Artes 
GráficasBlake recebeu vários prêmios por seu 

trabalho ilustrativa incluindo a medalha Kate 
Greenaway, em 1981, e realizou inúmeras 
exposições Apesar de ser mais conhecido por seus 
desenhos cômicos e despreocupados para livros 
infantis, ele também ilustrou livros para adultos 
tais como “Animal Farm” e os romances de Evelyn 
Waugh.

Bill Jacklin (1943)Inspirado pelo Expressionismo Abstrato 
dos anos 50, em particular por seu tamanho e sua 
pura simplicidade, a pintura de Fielding foi 
caracterizada por uma lealdade aos valores 
espirituais e ao Zen Budisma produzindo 
trabalhos de abstração em sua forma mais pura e 
reduzida.

Bill Jacklin começou a trabalhar como 
artista gráfico após ter estudado na Walthamstow 
School of Art (1960 e 61). Entretanta desistiu de
sua carreira para retornar ao Walthamstow e 
estudar pintura, continuanda mais tarde, com 
estes estudos no Royal College of Art (1964 a 67). 
Lecionou em várias escolas de arte incluindo a 
Hornsey, Maidstone, Kingston, Chelsea e no Royal 
College.

Stephen Buckley (1944)
Stephen Buckley estudou nas 

universidades de Newcastle-upon-Tyne e Reading. 
Passou, então, a lecionar nas escolas de arte 
Canterbury e Chelsea. Foi duas vezes premiado na 
prestigiada exposição de John Moores, em 
Liverpool, e agora expõe seus trabalhos 
internacionalmente.

Embora Buckley normalmente crie telas 
em larga-escala, a óleo ou usando técnicas mistas, 
ele também fez gravuras e foi várias vezes 
comissionado para pintar murais tais como o do 
Neal Street Restaurant, do Leiths Restaurante e 
para a editora Penguin.

Elisabeth Frink (19301
A escultora Elisabeth Frink estudou nas 

escolas de arte Guildford e Chelsea. Retornou a 
Chelsea para lecionar, onde permaneceu por dez 
anos, além de ter ministrado classes no St Martins 
e no Royal College of Art. Ela atualmente vive e 
trabalha na Inglaterra, embora tenha passado o 
período de 1967 a 73 na França.

Frink é mais conhecida por suas 
impressionantes esculturas de cavalos, cachorros e 
enormes cabeças humanas. Ela é comissionada 
frequentemente, na maior parte das vezes para 
construções públicas, incluindo a cruz do altar da 
Catedral de Liverpool, o “Horse and Rider” (Cavalo 
e Cavaleiro), em Piccadilly, Londres, e o “Horse”, 
para o Milton Keynes and Goodwood Racecourse 
Fez ilustrações para vários livros, incluindo as 
Fábulas de Esopa as Fábulas de Canterbury e a 
Ilíada e a Odisséia.

Anthony Davies (1947)
O gravurista Anthony Davies estudou na 

Winchester School of Art (1966 a 70) e no Royal 
College of Art (1970 a 73). Em 1980, instalou a 
Oficina de Impressão Gráfica no Chapter Art 
Centre, em Cardiff, e em 1985 já havia criado sua 
própria oficina de impressão em Belfast, na Irlanda 
do Norte. Premiado em várias bienais 
internacionais, recebeu a bolsa de estudos em 
gravuras da Royal College of Art em 1986.

As gravuras fortes e poderosas de Anthony 
Davies atacam o cenário político e os temas sociais 
contemporâneos. Ele descreve suas obras como 
“um tipo de comentário geral sobre o que está 
acontecendo em certas cidades britânicas — 
Brixton, St Paul’s em Bristol, Tbxteth. Outros 
fatores também penetram em seus trabalhos, como 
a greve dos mineiros, Greenham Common e o

Tánto pintor quanto gravurista, o trabalho 
de Jacklin mudou dramaticamente, tanto em estilo 
quanto em temática, durante os últimos vinte anos. 
Em 1985, ele foi morar em Nova Iorque e suas mais 
recentes pinturas figurativas refletem suas 
observações da vida nas ruas da cidade.

Eduardo Paolozzi (1924)
Eduardo Paolozzi nasceu em Leith, Escócia, 

filho de imigrantes italianos. Estudou no 
Edinburgh College of Art e na Slade School of Art, 
em Londres, antes de passar três anos em Paris.

Um dos membros fundadores do 
Independent Group (Grupo Independente) em 
1952, Paolozzi é reconhecido como um dos 
proponentes pioneiros da Arte Pop britânica. Seu 
enfoque é essencialmente o mesmo que o de um 
artista de colagens, tanto em duas quanto em três 
dimensões, e ele tem influenciado profundamente a 
imaginação da moderna cultura de massa e as 
técnicas da produção em massa. Essencialmente 
um escultor, ele também lecionou desenho têxtil na 
Chelsea School of Art de 1949 a 55 e foi nomeado

Allen Jones (1937)
Nascido na Inglaterra, de uma família 

galesa, Allen Jones iniciou seus estudos de 
litografia e artes gráficas no Hornsey College of 
Art, antes de passar um ano no Royal College of 
Art (1959 e 60). Nos anos 60, ele lecionou litografia 
no Croydon College of Art e desenho na Chelsea 
School of Art.

Clive Burton (1947)
Clive Burton estudou nas escolas de arte 

Swindon, Ravensbourne e Slade.
Ele é um escultor de técnica mista que

Patrick Heron (1920)
Patrick Heron estudou na Slade School of 

Art, e trabalhou como assistente na olaria de 
Bernard Leach, de 1944 a 45. Foi nesta época que

Jones criou sua reputação nos anos 60 como 
um artista Pop britânica expondo no show “New



Relação das Obras:

Terry Frost
On what an effort it is to love you as I do fGarcia
LorcaJ
Silkscreen
P5514

Stephen Buckley
Mercer
Água-forte
P5530

John Bellany
Serendipity
Água-forte
P5546

Andrew Stahl
Night Angel 
Litografia
P5531

Tim Mara
The Black Room 
Silkscreen
P5547

Adrian Berg
W. R Yeats ílapis lazuli) 
Silkscreen
P5515

Leonard Rosoman
Man blovm in the wind 
Litografia
P5532

Joe Tilson
Liknon
Lito-água-forte
P5548

Jeffrey Edwards
Eve
Silkscreen
P5516

John Hewitt
Big Race Winner 
Água-forte
P5533

John Hoyland
Galaxy
Gravura em chapa de linóleo
P5549

Bert Irvin
The poet orpainter steers his life to main 
Silkscreen
P5517

Patrick Heron
Garden Print: 1987 
Litografia
P5534

Robyn Denny
Hand Job
Litografia acabada a mão
P5550

Zandra Rhodes
Head with scribbled Jewels 
Litografia
P5518

Quentin Blake
In the aftemoon 
Litografia
P5535

Elisabeth Frink
Iflew through a black cloud and the winds carne 
up from the hills beloiv me 
Água-forte

Peter Blake
Study for pôster of Frankenstein 
Litografia
P5519

P555!
Chris Plowman
Odds and Ends 
Litorafia
P5536

Brian Fielding
Tiger
Litografia
P5520

Norman Ackroyd
It ivas seven o‘clock ivhen we got into the boat.. 
Água-forte
P5552

Alistair Grant
The Bridge at Etaples 
Lito-silkscreen
P5537

Richard Wentworth
Red Eight 
Litografia
P5521

Eduardo Paolozzi
For Leonardo 
Gravação
P5553

Susie Allen
Woodcutter cut my Shadow 
Litografia
P5538

BiU Culbert
Decant
Fotogravura (colorida)
P5522

Chris Orr
Albert and the Lion 
Água-forte
P5554

BiU Jacklin
Woman in a Chair 
Água-forte
P5539

Paula Rego
Young Predators 
Água-Forte
P5523

Cecil Collins
Fool carrying a Child 
Água-forte
P5555

Ruskin Spear
Out for the Count 
Litografia
P5540

André Bicât
Tuscan Bunch 
Litografia
P5524

Clive Burton
Ysabels Ihble Dance 
Água-forte
P5556

Ken Kiff
Sun shining dovm on a Street 
Água-forte a ponta seca
P5557

Richard AUen
The Sign of the Cross 
Água-forte
P5558

Gillian Ayres
Crystal Fields 
Litografia
P5541

Anthony Caro
Nude
Litografia
P5525

Anthony Davies
Northern Ireland 
Litografia
P5526

Michael Heindorf
The Baron in the Trees 
Litografia
P5542

John Golding
Essai
Litografia
P5527

Allen Jones
Grenada
Água-forte
P5543

Patrick Procktor
At the Seahouse - a Severed Hand 
Água-forte
P5559

Tricia Stainton
Pebbles and planets 
Água-forte
P5528

Carel Weight
A Walker from the Past 
Litografia
P5544

David Tindle
Four Seasons 
Água-forte
P5560

Julian Trevelyn
Construction
Água-forte
P5529

Alf Dunn
In vacant or in pensive mood 
Lito - Silkscreen
P5545

Michael Vaughan
Death and the Maiden 
Água-forte
P5561
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Assanto:

A ESCOLHA DOS ARTISTAS - De 6 a
19 de novembro. Coletânea de 48 gravuras 
publicadas pelo Departamento de Artes
Gráficas do Royal College of Art, de Lon
dres.
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GRAVURA INGLESA
Exposta originalmente em Londres, em 1987, durante as comemo

rações dos 150 anos do Royal College, a mostra A Escolha dos Artistas 
estará em Porto Alegre, de 6 a 19 de novembro, cumprindo um ciclo de 
itinerância pelo país, patrocinado pelo Conselho Britânico. O Royal 
College of Art é conhecido como uma das melhores e mais tradicionais 
escolas de arte do mundo. Por lá passaram nomes como o escultor 
Henry Moore, Richard Smith e Peter Blake. Estes dois foram responsá
veis pelo surgimento do pop, dois anos antes do americano Jasper 
Johns criar seu primeiro trabalho no gênero.

A mostra A Escolha dos Artistas, montada no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, foi organizada pelo Departamento de Artes Gráfi
cas do Royal College e é composta por 48 gravuras. Alistair Grant, pro
fessor de Artes Gráficas, selecionou os artistas — a maior parte deles 
com alguma ligação direta com o departamento — seja como ex-aluno 
ou professor. Nem todos selecionados são gravuristas — muitos são co
nhecidos por trabalhos em outros ramos e alguns jamais haviam feito 
uma gravura na vida. Entre eles encontram-se pintores, escultores, ilus
tradores e até uma desenhista de moda.

Alguns dos participantes são amplamente conhecidos como o esco
cês Eduardo Paolozzi, um dos iniciadores do pop na década de 40, bem 
como outro pioneiro do mesmo movimento, Peter Blake, presente atra
vés da litografia Estudo para um Cartaz de Frankstein e a estilista de 
moda Zandrs Rhodes. Outros artistas incluídos na mostra são: Norman 
Ackroyd, Richard Allen, Susie Allen, Gillian Ayres e John Bellany. Os 
mais jovens terminaram seus cursos recentemente e começam a 
estabelecer-se no mundo das artes.

A coleção reunida reflete a ampla variedade de estilos e enfoques 
que vai desde o abstrato ao figurativo; do trabalho completo ao estudo 
detalhado e dos trabalhos monocromáticos às cores brilhantes; além 
disso, uma grande variedade de técnicas de gravação foi empregada, in
cluindo o ‘silkscreen’, a litografia, a foto-impressão, a lito-silkscreen e 
também a água-forte, a estampa, as águas-fortes, a ponta seca e as gra
vuras em chapas de linóleo. Desde o ano passado, o Royal College vem 
privilegiando novamente o desenho industrial e gráfico, o que significa 
um retorno às origens históricas desta escola que não confunde tradição 
com conservadorismo.

Serigrafia de Terry Frost
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Exposição
A ESCOLHA DOS ARTISTAS — Exposição 

de artistas britânicos, no Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul entre hoje e o próximo 
dia 19. A mostra abrange 48 gravuras de 
artistas do Royal College of Art, de Lon
dres, numa promoção conjunta do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano, Con
selho Britânico e Margs e é comemorativa 
ao 150° aniversário do Royal College. Na 
Galeria 2 e Pequena Galeria do Margs, de 
quarta a domingo, das lOh às 17h, e nas 
terças, das lOh às 21 h.

Obras de artistas britânicos em exposição no Margs
&

Inicia hoje a mostra “A Escolha dos Artistas”, que reúne obras de gravadores formados

pelo Royal College of Art, uma das mais importantes escolas de arte do mundo i

A Escolha dos Artistas, exposição de 
artistas britânicos, é a programação 
do Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul entre hoje e o próximo dia 

19. A mostra abrange 48 gravuras de 
artistas do Royal College of Art, de Lon
dres, numa promoção conjunta do Insti
tuto Cultural Brasileiro Norte-America
no, Conselho Britânico e Margs e é come
morativa ao 150° aniversário do Royal 
College of Art ocorrido em 87. Entre os 
expositores, artistas conceituados e outros 
que recém concluíram seus cursos na es
cola, todos selecionados por Alistair 
Grant, professor de Artes Gráficas. O

vemissage acontece às 19h.
A coleção de obras inclui gravuras nu

ma ampla variedade de estilos e enfoques, 
indo desde o abstrato ao figurativo, do 
trabalho completo ao estudo detalhado e 
dos trabalhos monocromáticos às cores 
brilhantes. Além disso, uma grande varie
dade de técnicas de gravação foi emprega
da, incluindo o silks-creen, a litografia, a 
foto-impressão, a lito-silkscreen, também 
a água-forte, a estampa, as águas fortes a 
ponta seca e as gravuras em chapas de 
linóleo. Entre os expositors encontram-se

lany, Chris Plowman, Tricia Stainton, Joe 
Tilson, Michael Vaughn, entre outros.

Esta coletânea de 48 gravuras publica
da pelo Departamento de Artes Gráficas 
do Royal College of Art percorre todo o 
Brasil. O Royal é conhecido com uma das 
melhores e mais tradicionais escolas de 
arte do mundo. Muito deste prestígio se 
deve ao elenco de artistas que decolou 
para a fama a partir de suas salas de aula, 
entre os nomes, o escultor Henry Moore. 
A exposição A Escolha dos Artistas en
contra-se na Galeria 2 e Pequena Galeria 

obras de Norman Ackroyd, Richard Al- do Margs, de quarta a domingo, das lOh 
len, Susie Allen, Gillian Ayres, John Bel- às 17h, e nas terças, das lOh às 21h.

L
Cat Ho: gravura de Allen JonesvÒLVjd
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A ESCOLHA DOS ARTISTAS - Exposição 
de artistas britânicos, no Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul entre hoje e o próximo 
dia 19. A mostra abrange 48 gravuras de 
artistas do Royal College of Art, de Lon
dres, numa promoção conjunta do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano, Con-
Selhi°cPnitânico e Marês e é comemorativa 
ao 150 aniversário do Royal College. Na 
Galeria 2 e Pequena Galeria do Margs, de 

• quarta a domingo, das lOh às I7h, e nas 
terças, das lOh às 21h.2H -2'c. ■:'< ''

PSS&MFW* têm-h0-e, agenda lotada. No Margs, âs 
9h. inaugura “A Escolha dos Ar

tistas , conjunto de 48 gravuras 
publicadas pelo Departamento de 
Artes Gráficas do Royal College 

>• Um Pouco antes, às 
I8h30mín, Nathaniel Guimarães 
expõe aquarelas na Galeria de 
&& Associação Badesul; às 
20h30min, no Da Vera, Espaço de 
Arte, Joao Carlos Bento mostra 
desenhos a pastel, e na Sociedade 
Germama abre o 3° Salão de Ar
tes. Laci Adami exibe “Resgate”, 
no Centro de Desenv. e Expressão.
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