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Observações :

- tiragens póstumas de matrizes originais de 4 gravadores brasi -

- Carlos Oswald 

~ Oswaldo Goeldi

- Otto Reim

- Lasar Segall

estado do lançamento do álbum ,o 12 foi SP

- houve palestra de Carlos Martins

leiros :

:

i

- RGS : 22
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Q às picaretas, como os casarões da 
Independência.

■ SALÃO — A prefeitura de Santa 
Rosa avisa que está com inscrições 
abertas até 6 de agosto para o 6o Sa
lão Santa-Rosense de Arte. As obras 
(pintura, desenho, gravura, fotogra
fia ou proposta) deverão ser remeti
das ao Centro Cívico-Cultural daque
la cidade, rua Buenos Aires 937. O 
prêmio maior de Cr$ 150 mil. Há ain
da cinco menções honrosas de Cr$ 30 
mil.

nandes, que estão no Espaço IAB pa
ra o pessoal ver de perto a obra des
te genial humorista, tão bom de tex
to como de traço.

uem conhece e quem não 
conhece a fascinante arte da 
gravura tem esta semana uma 
excelente oportunidade para ver 
um pouco do que fizeram os 
pioneiros dessa técnica no Brasil.
Quinta, ás 17h. no Museu de Arte 
do Rio urWidé'dó'rSuT CârfosT^*
Rfítrtinsfaz o laríÇÉfítento de 
impressões póstumas de matrizes 
originais de Goeldi, Oswald, Segall 
e Otto Heim. Carlos Martins, que 
fará uma palestra na ocasião, é 
coordenar do Gabinete de Gravura 
do Museu Nacional de Belas Artes 
do Rio, de onde ele recuperou as 
matrizes desses mestres. Artista de 
sólida obra na gravura em metal.
Carlos organizou em 1983 uma 
retrospectiva de Fayga Ostrower ■ARQUITETURA - Depois não di
que mereceu prêmio da Associação l^^STJüe a gente nao avisou. Continua 
Brasileira de Críticos de Arte. Não até 5 de agosto a mostra documentá- 
perca, faça chuva ou sol. ria da arquitetura alemã, no Mares.

O professor Gunter Weimer"reunm 
um conjunto precioso de projetos 
que originaram prédios ainda vivos 
na geografia urbana gaúcha. Ou, in
felizmente, prédios que sucumbiram

■ MACUNAÍMA — Esta é para os 
artistas que querem expor na Gale
ria Macunaíma, local mantido pela 
Funarte no Rio. O Instituto Nacional 
de Artes Plásticas (INAP) informa 
que as inscrições estão abertas até 
dia 30 de setembro, nas categorias 
de pintura, escultura, desenho, gra
vura, objeto, tapeçaria e cerâmica. 
Poderão se inscrever artistas novos, 
mesmo sem nenhuma exposição an
terior. Correspondência para a rua 
Araújo Porto Alegre, 80 sala 15, Rio 
de Janeiro.

■ SEMINÁRIO — Os marchands 
e o mercado de arte estarão na ber
linda de 14 a 17 de agosto, na Facul
dade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo (FEA- 
USP), que vai realizar o “I Seminá
rio de Produção Artística — Um 
Mercado Atípico”. Os palestrantes 
são Aracy Amaral, Radhá Abramo, 
Aldemir Martins e Mário Gruber, 
entre outros. Informações e inscri
ções na FEA-USP, avenida Luciano 
Gualberto, 908 Cidade Universitária, 
São Paulo. Ou pelos telefones 211- 
2969 e 211-0411 ramal 266.

■ MILLÔR — Outra mostra im- 
perdível: os desenhos de Millôr Fer-
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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”.
'À’ Martins é um dos artistas cujos trabalhos tém fi

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.
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Álbuns serão lançados hoje
.'

Prêmio Aquisição no VII Salão Paulis
ta de Arte Contemporânea em São Pau
lo (1976) e o Prêmio Aquisição na Mos
tra Anual de Gravura Cidade de Curiti-

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-

Hoje, às I7h, Carlos Martins — coor
denador do Gabinete de Gravura do 
Museu Nacional de Belas Artes — esta
rá no Museu de Arte do RS (Praça da 
Alfândega. s/n°). realizando o relança
mento dos álbuns com reimpressões de 
gravuras originais de Oswald Goeldi, 

Lasar Segall e Otto

ba.

Carlos Oswald
Reim.

Gravador e crítico de arte, formado 
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

em

ra.

Quinta-feira, 26.07.84/ZH
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Originalidade 

dàs gravuras
Carlos Martins chegou 

quarta-feira ao Sul 
dizendo-se satisfeito 
o belo clima que aqui en
controu. Coordenador do 
Gabinete de Gravuras do 
Museu Nacional de Belas 
Artes, do Rio de Janeiro, 
o artista falou sobre o lan
çamento de trabalhos efe
tuados durante a década 
de 20 no País por grava
dores de excelente quali
ficação, citando 
os •exemplos de Otto 
Reim, Lasar Segall, Car
los Oswald e Oswaldo 
Goeldi. Como na época 
não havia meios de veicu
lar as gravuras, por isso 
raramente editadas, es
tes trabalhos artísticos 
aparecem praticamente 
como originais, pois fo
ram vistos por poucas 
pessoas, além do autor, 
que após tirar algumas 
cópias guardava para si a 
matriz.

com

apenas
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Mercado
ma ampla, tomando possível o co
nhecimento de uma produção 
artística da mais alta qualidade”, 
observa Carlos.

Ele trouxe para ser comercializa
do no Margs um álbum de cinco gra
vuras em madeira de Goeldi, com ti
ragem de 100 exemplares, que custa 
CrS 350 mil. Elas também são vendi
das separadamente, por Cr$ 70 mil. 
As gravuras de Segall custam Cr$ 
115 mil e as de Oswald Cr$ 70 mil. 
Uma ótima oportunidade de adqui
rir trabalhos que pertencem à Histó
ria da Arte.

Por falar em arte sobre papel, a 
galeria Delphus realiza, na próxima 
segunda-feira, seu 2o Leilão de Arte, 
com 100 obras em desenho, gravura 
e aquarela que estarão expostas sá
bado e domingo.

Pioneiros da gravura artística no 
Brasil, Carlos Oswald, Lasar Segall 
e Oswaldo Goeldi sofreram o desco
nhecimento do público para a impor
tância dessa técnica e a ausência de 
um mercado de arte organizado pa
ra promovê-la. A maioria das obras 
obras produzidas por esses mestres 
em xilo, metal e lito são praticamen
te desconhecidas, uma vez que seus 
criadores faziam tiragens resu- 
midíssimas. quando faziam.

Agora, graças ao trabalho de res
gate desenvolvido por Carlos Mar
tins, coordenador do Gabinete de 
Gravura do Museu Nacional de Be
las Artes do Rio, foram realizadas ti
ragens póstumas (autenticadas) de 
matrizes originais desses pioneiros. 
“O que estava restrito a poucos cole
cionadores e museus ou até mesmo 
inédito, agora está circulando de for-


