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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
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ENCONTROS NO MUSEU:

" Artb da gravura no brasil "

ARTISTA: Carlos Martins .

Promoção JSUSEC / SEC
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Local jMARGS Auditorio

NS de peças :
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Observações : -Assistiram 75 pessoas

-Houve lançamento de um álbum de gravuras por 

Carlos Martins, de U gravadores brasileiros.
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Álbuns serão lançados hoje
Hoje. às 17h, Carlos Martins — coor- Prêmio Aquisição no VII Salão Paulis- 

denador do Gabinete de Gravura do ta de Arte Contemporânea em São Pau-
Museu Nacional de Belas Artes - esta- lo (1976) e o Prêmio Aquisição na Mos-
ra no Museu de Arte do RS (Praça da tra Anual de Gravura Cidade de Curiti- 
Alfandega, s/n°), realizando o relança
mento dos álbuns com reimpressões de 
gravuras originais de Oswald Goeldi,
Carlos Oswald , Lasar Segall e Otto 
Reim.

Gravador e crítico de arte, formado 
em Arquitetura pela Universidade 
Mackenzie de São Paulo, entre outras 
atividades, Carlos Martins já realizou 
10 mostras individuais no País e no Ex
terior e várias coletivas. Recebeu o

ba.
Na ocasião do relançamento dos ál

buns, que estarão à venda na Arteloja 
do Margs, Carlos Martins fará palestra 
sobre O Desenvolvimento da Gravura 
no Rio Grande do Sul. Ainda apresenta
rá o projeto de reimpressão de gravu
ras originais, que o Museu Nacional de 
Belas Artes está desenvolvendo a fim 
de difundir a arte da gravura brasilei
ra.

Quinta-feira, 26.07.84/Z
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Mercado1
ma ampla, tornando possível o co-Pioneiros da gravura artística no _ ,

Brasil, Carlos Oswald, Lasar Segall nhecimento de uma produção 
e Oswaldo Goeldi sofreram o desco- artística da mais alta qualidade , 
nhecimento do público para a impor- observa Carlos, 
tãncia dessa técnica e a ausência de Ele trouxe para ser comercializa- 
um mercado de arte organizado pa- no Margs um álbum de cinco gra- 
ra promovê-la. A maioria das obras yuras em madeira de Goeldi. com ti- 
obras produzidas por esses mestres ragem de 100 exemplares, que custa 
em xilo, metal e lito são praticamen- Crj 350 Eias também são vendi- 
te desconhecidas, uma vez que seus ^ag geparadamente, por Cr$ 70 mil. 
criadores faziam tiragens resu- As graVuras de Segall custam CrS 
midíssimas. quando faziam. 115 my e as de Oswald Cr$ 70 mil.

Agora, graças ao trabalho de res- uma ótima oportunidade de adqvd- 
gate desenvolvido por Carlos Mar- rir trabalhos que pertencem àHistó- 
tins, coordenador do Gabinete de ria da Arte.
Gravura do Museu Nacional de Be
las Artes do Rio, foram realizadas ti- 
ragens póstumas (autenticadas) de galeria Delphus realiza, na-Propina 
matrizes originais desses pioneiros, segunda-feira, seu 2 Lei^ào frte’
“O que estava restrito a poucos cole- com 100 obras em desenho^gravuir 
cionadores e museus ou até mesmo e aquarela que estarao expostas sa-

badoe domingo.

Por falar em arte sobre papel, a

inédito, agora está circulando de for-
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Visita do artista
★ O artista plástico Carlos Martins, coordenador do 
Gabinete de Gravuras do Museu Nacional de Belas Ar
tes. de São Paulo, chega amanhã ao Sul para realizar 
o lançamento de um álbum contendo dez gravuras 
reimpressas (tiragens póstumas) de quatro grandes 
gravadores brasileiros: Carlos Oswald, Oswaldo Goel- 
di, Otto Reim e Lasar Segall. O Rio Grande do Sul será 
o segundo Estado em que Carlos Martins fará o lança
mento do álbum, mostrado no dia 20 de julho em São 
Paulo. Durante o lançamento da coleção, que aconte
cerá no auditório do Margs, o artista falará sobre A 
arte da Gravura no Brasil' ’.

Martins é um 
gurado seguidamente nos leilões realizados aqui e sua 
cotação justifica o entusiasmo dos colecionadores. 
Igualmente é conceituado pelos conhecimentos de téc
nica e atividade no terreno da gravura.

dos artistas cujos trabalhos tém fi-


