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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli têm a honra de convidar para a exposição

Xí LOS
ARLETE SANTAR05A

CURADORIA DE ANDRE VENZON

Abertura 19 de junho às 19h
Galeria Oscar Boeira

Visitação de 19 de junho a 12 de agosto de 2018 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico 
Porto Alegre, RS - Brasil 
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico - Porto Alegre/RS 
Telefone: 51 32272311 

Entrada Franca

http://www.margs.rs.gov.br


Release

ARLETE SANTAROSA ABRE EXPOSIÇÃO XILOS NO MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli tem a honra de apresentar a 

exposição "XILOS", de Aríete Santarosa, no dia 19 de junho, às 19h, com entrada franca. A 

mostra, com curadoria de André Venzon, pode ser visitada de 20 de junho a 12 de agosto 

de 2018, na galeria Oscar Boeira do MARGS. São cerca de 50 xilogravuras que abordam 

três etapas distintas em sua carreira: Cenas da Cidade; Releituras de Dürer e 

interpretação do livro "O Pequeno Príncipe", de Saint Exupéry.

Contando 30 anos de sua trajetória artística, como uma das principais 

xilogravadoras gaúchas, a artista apresenta ao público, em suas obras, a cidade de Porto 

Alegre de uma maneira racional e ao mesmo tempo poética. Ou quando faz as "Releituras 

de Dürer", amplia o desafio de uma nova tradução do maior gravador de todos os tempos. 

E ainda, quando interpreta o "Pequeno Príncipe" consegue revelar traços inexplorados da 

obra de Saint Exupéry com gravuras coloridas.

A exposição de Aríete Santarosa permite apreciar toda a amplitude que pode 

alcançar a xilogravura, apesar de parecer limitada pelo corte das goivas e pelo preto e 

branco predominante. A imagem invertida, o veio da madeira, as marcas dos cortes são 

desafios de execução superados com concentração e sensibilidade únicas da artista. "Tudo



forma um mosaico, um trabalho amoroso de intensa atividade mental, força e 

significados", comenta ela sobre sua obra.

Na abertura, será lançado um livro de artista, com tiragem limitada de dez 

exemplares inéditos e assinados, para colecionadores e apreciadores da xilogravura, 

executados manualmente nesta técnica. Juntamente será lançada a sua versão impressa e 

a artista estará disponível para autógrafos. As duas publicações estarão à venda na 

abertura do evento.

A exposição tem a curadoria de André Venzon que comenta sobre as gravuras 

de Aríete Santarosa: "Diante das suas obras observamos grandes e pequenas áreas 

ocupadas com uma profusão de texturas. Seu repertório de superfícies guarda uma 

diversidade difícil de se igualar. Tal riqueza expressiva é resultado de muitos anos de 

dedicação em que encontrou através do entalhe o que desejava da matriz."

A exposição pode ser visitada de terças a domingos, das lOh às 19h, com entrada 

gratuita. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo(a)margs.rs.gov.br.

O DESAFIO DA XILOGRAVURA

Gravura é uma verdadeira construção física e mental. Exige "cozinha" para a 

técnica e materiais a serem utilizados e linguagem visual e poética. Gravar é fruto de 

demorada reflexão e conhecimento profundo da matéria. Há todo um tempo a ser 

respeitado para a sua construção, onde os processos de pensar e fazer são tão 

importantes quanto a obra final. A imagem invertida, o veio da madeira, as marcas do 

corte das goivas são os primeiros desafios na execução de uma matriz. Neste embate, a 

técnica, a resistência da madeira, a textura, o claro/ escuro exigem muita concentração e 

sensibilidade. Na sequência final, a impressão da imagem é acompanhada do fator 

surpresa e desta lenta tarefa, surge a xilogravura. Tudo forma um mosaico, um trabalho 

amoroso de intensa atividade mental, força e significados.



Nesto exposição, abordo três fases da minha trajetória de mais de 30 anos: Cenas 

da Cidade; Releituras de Dürer e interpretação do livro "O Pequeno Príncipe", de Saint 

Exupéry.

A primeira, a série "Cenas da Cidade", xilogravuras em preto e branco, vem sendo 

feita desde os anos 90. Elementos da paisagem de Porto Alegre, da memória e da relação 

afetiva com a cidade compõem um conjunto de xilogravuras que falam dos lugares, das 

árvores, das ruas, dos monumentos, da intensa circulação de carros e pessoas, dos prédios 

antigos, dos edifícios da nossa Capital.

Em "Releituras de Dürer", em P X B, busco o desafio de traduzir em xilogravura, dez 

obras do maior gravador de todos os tempos que continuam a causar reflexos, até os dias 

de hoje.

Na interpretação do livro "O Pequeno Príncipe", arrisco um novo olhar sobre 

ilustrações de um dos livros mais lidos e relidos mundialmente. São seis xilogravuras 

coloridas, onde cinco delas foram realizadas na técnica da matriz perdida e uma em preto 

e branco e Chiné-collé.

Será lançada nesta exposição, ainda, uma pequena edição de dez livros feitos em 

xilogravura e capa artesanal, editado e assinada, juntamente com sua edição impressa.

Aríete Cousandier Santarosa

Artista plástica e professora.



TEXTO DO CURADOR

No convivência, o tempo não importo. Se for um minuto, umo horo, uma vido.
0 que importo é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vido... 

Lembro que o que importa é tudo que semeares colherás. 
Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti...

do teu minuto, da tua hora, do teu dia,
da tua vida.

Mario Quintana

Entre as paredes desta sala, apoderam-se de nós as impressões de uma cidade, do 

Velho Mundo a criança que nos habita... A exposição XILOS reúne um significativo e 

representativo conjunto de trabalhos da artista Aríete Santarosa. Do encontro entre a 

artista e o curador, desenvolveu-se um diálogo e uma investigação colaborativa. Conhecer 

em escala e profundidade a obra da artista se revelou um inventivo encontro com a 

milenar técnica da xilogravura. Em sua produção artística é possível perceber, além da 

qualidade das narrativas visuais, a habilidade no uso das goivas - instrumentos 

empregados para escavar a base de madeira usada como matriz - e o diálogo com os seus 

traços é como aprender a falar outra língua, tão misteriosa quanto instigante.

Assim a base de madeira de onde nasce a xilogravura, como a folha em branco 

para o desenho, a tela para a pintura, ou ainda o bloco de mármore para a escultura, 

remete-nos solidariamente ao início, ao ponto de partida para todo artista, quando a 

única coisa que havia era um nada que, de repente, se transmuta em alguma coisa, antes 

não existente. Nossa admiração é ainda maior ao nos questionarmos como consegue a 

artista criar sua obra feita com um material tão disponível, qual a força e perseverança 

que a habilitou para isso? Enquanto até a cidade e o ser humano findam, a arte resiste a 

todos os tempos, é algo que se alimenta da natureza, tanto nos materiais quanto na



inspiração, para se tornar eterno como o céu, a terra, o mar, o sol, a lua e os astros. A arte 

nasce do nada e sobrevive aos tempos.

Aríete Santarosa tem esta consciência e, como artista e professora, orienta-nos 

através das suas impressões a olhar para uma matriz, a compartilhar da sua experiência 

em uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. O livro de artista desenvolvido 

especialmente para a exposição no MARGS, racionaliza a técnica da xilogravura sem 

dispensar a poesia. Ao afirmar que "há lugar para todos se expressarem" renova seu 

compromisso com a educação através da arte e do potencial emancipatório que esta 

prática concede ao ser humano.

Diante das suas obras observamos grandes e pequenas áreas ocupadas com uma 

profusão de texturas. Seu repertório de superfícies guarda uma diversidade difícil de se 

igualar. Tal riqueza expressiva é resultado de muitos anos de dedicação em que encontrou 

através do entalhe o que desejava da matriz. Todavia, a cada nova impressão, a artista 

ainda pode descobrir não ter chegado aonde queria, encontrando estas vastas e lindas 

oportunidades que o suporte lhe oferece. A larga produção, que demanda muitas e 

repetidas impressões, tornou-lhe uma referência indispensável no exercício da 

xilogravura.

Planejar um obra como as da série de paisagens de Porto Alegre, por exemplo, 

ademais do imaginário urbano que reside na memória da artista, exigiu-lhe sempre 

pensar, na setorização, lembrar dos componentes e dos recursos disponíveis na matriz. 

Entender que isso é um relevo, que pode ser visto como uma pequena escultura, no 

sentido de que gravar, é um ofício de dar forma à madeira. É tirar do sólido a forma 

desejada, descobrir o que há dentro, explorar os recursos do desenho e da talha, onde 

quanto mais se busca, mais se encontra a luz branca que a matriz escura guarda.

A xilogravura é isto: a escolha que se faz, do predomínio de mais preto, ou não, 

como essas áreas de luz e sombra interagem, onde aparecem espaços, ou texturas. A 

matriz escura contém guardada o desenho dentro dela. O papel da gravadora, então, é



encontrar o melhor diálogo com seus anseios criativos e as ferramentas para conseguir o 

que ela deseja dessa matriz, que guarda todas as possibilidades de imaginação.

Santarosa aprimorou ao longo de três décadas seu processo poético e de 

impressão ao desenhar e entalhar a cidade de Porto Alegre, que é a melhor metáfora da 

sua busca incessante para atingir a maestria no ofício da arte da xilogravura, 

generosamente aqui representada. Parte desta exposição tem o propósito também de 

expor dois álbuns inéditos ao público: das releituras do artista Albrecht Dürer, expoente 

do Renascimento Alemão; e das ilustrações a partir do livro O Pequeno Príncipe, do 

francês Antoine Saint-Exupéry, com apresentação de Armindo Trevisan.

Enquanto no primeiro, a ilustração clássica exercita o preto e branco da matriz, no 

segundo, a criação contemporânea leva a artista a explorar mais os recursos da cor para 

criar o efeito único destes últimos trabalhos. Nestas obras mais recentes Aríete Santarosa

alcança a grandeza de utilizar suas imagens junto às palavras para facilitar o entendimento 

e a interiorização dos temas abordados, popularizando cada vez mais a técnica da xilo. O 

resultado desta poesia visual cuidadosamente planejada, com símbolos e objetos das 

histórias, mantém uma alta fidelidade das gravuras aos conceitos e passagens contidos 

nos textos estudados.

André Venzon

Artista visual, curador e gestor cultural

Mestrando em Poéticas Visuais pelo PPGAV - UFRGS.



BREVE BIOGRAFIA DA ARTISTA

ARLETE SANTAROSA (Bento Gonçalves/RS, 1945) Licenciatura em Desenho pela 
Universidade de Caxias do Sul (1969). De 1970 a 1994 frequenta cursos regulares de 
gravura no Atelier Livre da Prefeitura e no Centro de Desenvolvimento da Expressão 
(CDE), ambos de Porto Alegre. Aríete Santarosa tem presença marcante em atividades 
ligadas à cultura, integrando por várias vezes a direção do Núcleo de Gravura do Rio 
Grande do Sul. Criou e editou o boletim "Gravura em Notícia" desta entidade, de 2001 a 
2005, e participou da diretoria da Chico Lisboa, gestão 2002/2003. Em Porto Alegre, 
coordenou dois grandes eventos interativos com o público: Em 2002 - "Arte nos Trilhos" 
patrocinado pelo Ministério dos Transportes junto ao TRENSURB e em 2004, coordenou as 
oficinas de gravura do Santander Cultural, paralelas à mostra "Impressões -Panorama da 
Gravura Brasileira". Integrou o Conselho Estadual de Cultura, como representante eleita 
do segmento de Artes Visuais, nos períodos de 2004/05 e 2006/07, Também no mesmo 
período foi conselheira do Museu de Arte Contemporânea do RS. Como artista plástica 
tem várias obras em ACERVOS particulares e públicos, no Brasil e no exterior. Destacam-se 
o Acervo do Departamento de Artes Visuais da Universidade da Região de Joinville; Museu 
de Gravura Olho Latino de Campinas e Instituto de Cultura Porto-riquenha - San 
Juan/Porto Rico. Fez várias EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: destacando-se em 2007, no Centro 
Universitário UNIVATES de Lajeado, em 1999 na Galeria Domplein, em Utrecht, Holanda; e 
em 1992, no Saguão do Atelier Livre de Porto Alegre. Participou de inúmeras EXPOSIÇÕES 
COLETIVAS, BIENAIS e SALÕES de GRAVURA, destacando-se em 2008 a exposição 
"Hemisférios", na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da UFRGS; em 
2006 a II Bienal Internacional Ceará de Gravura (artista convidada); em 2005 "Coleção 20 
Anos" em comemoração aos 20 anos da Pinacoteca do Centro Cultural Inah Emil 
Martensen, de Rio Grande/RS; em 2003 "Humanidades" na Galeria Tina Zappoli e a II 
Bienal Nacional de Gravura - Olho Latino no SESC São Paulo; em 1998 "RS Destaques sobre 
Papel", dentro do Projeto Rio Grande da Arte do Instituto de Artes Visuais do RS e em 
1994 no 509 Salão Paranaense/Curitiba. Teve cinco PRÊMIOS de Gravura, destacando-se o 
1^ Prêmio em Gravura no V Salão Latino-americano de Artes Plásticas, 16g Salão de Artes 
Plásticas Chico Lisboa e 105 Salão Câmara de Porto Alegre, e l5 Prêmio em Gravura no 25 
Salão FUNDARTE. A partir de 2006 manteve o projeto "Diálogos Gravados", em parceria 
com a artista plástica Lana Lanna, onde desenvolveram um intenso diálogo entre a 
xilogravura e a gravura em metal. O trabalho resultante participou de várias exposições 
pelo interior do RS e Brasil, tendo sido a última (2009) no MARCO - Museu de Arte 
Contemporânea do Mato Grosso do Sul. O projeto foi ainda indicado ao III Prêmio 
Açorianos de 2009, categoria Gravura, em Porto Alegre.



Imagens em alta resolução

https://wetransfer.com/downloads/ace28589d8e2fd540cdcQ3d89bdldlfl20180613221955/6b6

62b7b7b4a790541d0b7b70a236fbl20180613221956/ad418a

SERVIÇO

Lançamento da exposição XILOS de Aríete Santarosa e livro de artista

Artista: Aríete Santarosa

Curador: André Venzon

Abertura: Dia 19 de junho, terça-feira, às 19h

Visitação: De 20 de junho a 12 de agosto, de terças a domingos das lOh às 19h

Local: Galeria Oscar Boeira do MARGS

Lançamento de livro e sessão de autógrafos

Livro de artista - tiragem limitada de dez exemplares inéditos e assinados: R$ 300,00, o 

exemplar

Versão impressa do livro: R$ 80,00 o exemplar

ENTRADA FRANCA

https://wetransfer.com/downloads/ace28589d8e2fd540cdcQ3d89bdldlfl20180613221955/6b6


CONTATOS:

Artista: Aríete Santarosa - 33310938/99951261/ etesanta@terra.com.br

Curador: André Venzon - 51 9812254411/ atelierandrevenzon@gmail.com

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação - comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

Realização

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Patrocínio

Sulgás

Banrisul

BRDE

Apoio

Café do MARGS
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Celulose Riograndense

AAMARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
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