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I -MESTRES DA GRAVURA BRASILEIRA - Salas 
Negras. Exposição de 22 gravuras de autores brasileiros 
do século XX, em diferentes técnicas, com texto 
explicativo de Paulo Gomes, curador da mostra. Entre 
os artistas, Segall, Carlos Oswald, Grassmann, Goeldl, 
Carlos Scllar, Danúbio Gonçalves, Führo, Iberê Camargo 
e outros. Dentro do projeto Acervo Vivo, até 30.05.
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MESTRES DA GRAVURA BRASILEIRA
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seu enorme alcançe. 0 maior mérito de 
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A gravura de arte no Brasil tem 
os trabalhos de Carlos Oswald
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MESTRES DA GRAVURA BRA
SILEIRA — Nas Salas Negras do 
MARGS (Praça da Alfândega 
s/n°), 24 gravuras de 24 artistas 
que pesquisam este meio expressi
vo. Até 30 de maio, de terças a 
domingos, das lOh às 17h.
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GRAVURAS PODEM SER VISTAS NO MARGS E USINA
□ Pode ser vista a partir de hoje no Margs (Praça da Alfândega) a 
exposição Mestres da Gravura Brasileira, com 24 gravuras de 24 
artistas brasileiros que dedicaram atenção especial a essa forma de 
expressão. Figuram, entre outros, Hans Steiner, Carlos Oswald, 
Goeldi, Lívio Abramo, Maria Bonomi, Iberê Camargo, Lasar Segall 
Marcelo Grassmann, Ruben Grillo. Sob a curadoria de Paulo Gomes’, 
a exposição reúne trabalhos em várias técnicas e de períodos diversos 
e poderá ser vista até 30 de maio nas Salas Negras, de terças à 
domingos das lOh às 17h. Visitas guiadas às 15h, de terças a sex- 
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Maia apresenta 25 esculturas Crítica da industrialização na obra de Alfredo

As exposições que o Margs e a Usina 
do Gasômetro inauguram hoje vêm con
firmar que foi-se o tempo em que a gra
vura era relegada como arte. "Mestres 
da Gravura Brasileira", instalada nas Sa
las Negras do museu, reúne obras de 
24 dos mais expressivos artistas plásti
cos da técnica e faz uma retrospectiva 
da produção artística de gravuras, des
de o início do século, expondo uma obra 
de Carlos Oswald, um dos precursores 
no país. Iberê Camargo, Danúbio Gon
çalves e Carlos Scliar também integram 
a mostra, Na Usina do Gasômetro, Al
fredo Oliveira Soares inaugura a expo
sição de gravuras em vídeo "Industrial 
e Alternativa”, que questiona e protesta 
contra a industrialização excessiva.

■ Arte da gravura comparece em duas mostras
■ O Espaço de Arte Miró do Centro Cul
tural Brasii/Espanha (André Puente, 
441) abre, às 20h, individual de escul
turas de Nilton Antonio Maia da Silva, 
o Maia. Visitação a partir de segunda.
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MESTRES DA GRAVURA 
BRASILEIRA — Este é o tí
tulo da exposição que ocupa 
as Salas Negras do Museu de
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Arte do Rio Grande do Sul de 
16 de abril até 30 de maio. São 
24 gravuras, de 24 artistas bra
sileiros que aprofundaram-se 
ná pesquisa desse meio ex
pressivo. Entre eles, Carlos 
Oswald, Hans Steiner, Goel- 
di, Lívio Abramo, Maria Bo- 
nomi, Iberê Camargo, Danú
bio Gonçalves, Lasar Segall, 
Marcelo Grassmann, Fayga 
Ostrower, Artur Piza, Carlos 
Scliar, Ruben Grillo, Samico 
e outros. O horário de visita
ção é de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas, na Praça 
da Alfândega, sem número. 
Visitas guiadas, de terças a 
sextas, sempre às 15 horas.
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JORNAL DA AAMARGS

Mestres da gravura brasileira
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul é pos

suidor de um rico acervo de obras de arte plásti
cas estrangeiras, brasileiras e rio-grandenses. 
Destas coleções uma se sobressai pela sua quan
tidade e qualidade: a de gravuras. Esta é uma co
leção também segmentada em estrangeiros, brasi
leiros e gaúchos. A coleção de brasileiros é motivo 
de uma exposição ora em curso, “Mestres da Gra
vura Brasileira”.

Esta exposição oportuniza a comunidade gaú
cha um contato mais próximo com obras primas 
de mestres gravadores brasileiros. Além das téc
nicas, dos nomes e das obras propriamente ditas, 
o que avulta é a excelência da coleção, onde se 
encontram obras de Pedro Weingãrtner, passando 
por nomes como Carlos Oswald, pai da gravura 
da Arte no Brasil, e Goeldi, Segall, Abramo, todos 
mestres da primeira metade do século XX.

A coleção se destaca na década de 50, período 
de enorme difusão da gravura brasileira. Deste 
período temos obras fundamentais do Clube de 
Gravura e outros grupos importantes da década

PAULO GOMES
Assessor Cultural/ MARGS

em questão e também manifestações isoladas 
como os trabalhos de Hans Steiner, Fayga Ostro- 
wer e muitos outros. Pelas décadas seguintes a 
coleção se mantém atualizada, com obras exem
plares dos mestres brasileiros e chegamos à dé
cada de 80 também com grande representativida- 
de, mesmo que ainda nesta década já com algu
mas ausências passíveis hoje de reparo. O que 
ressalta é a continuidade da coleção, com obras 
de alta qualidade e alto nível de representatividade 
da produção dos artistas.

Esta exposição é uma pequena mostra do ice
berg, que existe no Museu de Arte dó Rio Grande 
do Sul. Numa curadoria exaustiva o MARGS tém 
possibilidade de expor um amplo panorama da 
produção de gravuras de arte no Brasil. É uma co
leção de altíssimo nível que merece um estudo 
aprofundado dos interessados na arte da gravura 
pelas suas ricas possibilidades em quantidade e 
qualidade.
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