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Gravuras
O Margs inaugura amanhã 

a mostra coletiva Percurso - 
Gravura Contemporânea. A 
iniciativa partiu de artistas 
ligados ao Grupo Gravura e 

Núcleo de Gravura do Rio 
Grande do Sul. Dos 68 
inscritos foram selecionados 
21 artistas plásticos para a 
exposição nas Galerias Oscar 
Boeira e Iberê Camargo, no 
segundo pavimento do 
Museu. A visitação vai até o 
dia 27 de agosto.
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Obra de Eduardo Xavier integra mostra que o Margs inaugura amanhá, às 19h

Gravura contemporânea
Os novos caminhos da gravura es- Glaé Eva Macalós, Helena Kanaan, 

tarão traçados no Museu de Arte do Isabel de Castro, Jane Machado, Lia- 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli ne Maria Junges, Lorena Steiner de 
(Margs), na Praça da Alfândega, Sousa, Mara de Carli Santos, Marcelo 
s/n°, a partir de amanhã.

Com abertura marcada para as Sparta de Souza, Patrícia Recski e 
19h, a mostra Percurso - Gravura Vera Beatriz Pratavieira Mar tini. 
Contemporânea reúne trabalhos de Também participam os gaúchos Hé- 
21 gravadores que têm em comum a lio Fervenza e Miriam Tolpolar, co- 
utilização inovadora da técnica. Os mo artistas convidados.
21 participantes da mostra foram A exposição integra o Projeto Per- 
selecionados entre 68 inscritos por curso, que pretende estimular o de- 
Hélio Fervenza e Blanca Brites, pro- bate sobre a gravura na atualidade, 
fessores da UFRGS, e pela artista desenvolvido pelo Grupo Gravura 
plástica Miriam Tolpolar. A exposi- (GG) e pelo Núcleo de Gravura do 
Ção apresenta trabalhos de artistas Rio Grande do Sul (NGRS), e ocupa- 
de São Paulo, Rio, Paraná, Pernam- rá as galerias Oscar Boeira e Iberê 
buco, Espírito Santo e Argentina. 0 Camargo até 27 de agosto, com visi- 
Rio Grande do Sul é representado tação de terça a domingo, das lOh às 
por Cláudia Sperb, Eduardo Xavier, 19h.A entrada é franca.

Monteiro, Maria Terezinha Mattos
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Construções casulares, 
do paranaense 

Valdir Francisco

Gravura contemporânea 

ganha mostra e seminário
A mostra coletiva Percurso - Gravu

ra Contemporânea, iniciativa de artis
tas ligados ao Grupo Gravura (GG) e 
ao Núcleo de Gravura do Rio Grande 
do Sul (NGRS), será inaugurada as 19h 
de hoje, nas galerias Oscar Boeira e 
Iberê Camargo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/n9). A exposição tem como 
objetivo apresentar a produção brasi
leira contemporânea e discutir os no
vos caminhos dessa forma de expres
são, para a qual foi preparado ainda um 
seminário, no dia 26 de agosto - apro- 
gramação inclui palestras com Hélio 
Fervenza, Maria Helena Bernardes,
Isabel de Castro, Angela Pohlmann,
Mara de Carli Santos, Vera Beatriz
Prataviera Martini e Marco Buti. A vi- ^
sitação acontece até 27 de agosto, de 
terças a domingos, das lOh às 19h.

Percurso apresenta um conjunto de

Hélio Fervenza e Blanca Brites (Ufrgs) bueo), Virgi Guangirob (Ar- Liane Maria Junges, Lorena Stemer
e a artista plástica Miriam Tolpolar - to) e Solana ManaLiaG^ ngir ^ ^ Sousa) Mara de c h Santos, Mar-
optou por trabalhos de Alex Gama e geijt^)- r Grupo de Bagé ceio Monteiro, Maria Terezmha Mat-
Paula Adriana Grizzo Serignolli (Sao do Glube de Gra^ P ge ^ gparta de Souzaj Patrícia Becski e

Cláuln^rb, Eduardo de Souza Xa- Vera Beatriz Pratavieua Martuu.
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Fabíola Brites - fabiola@osul.com.br
DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO
Novos
caminhos da 

gravura.

0 Margs recebe a partir de hoje a 
primeira etapa de um projeto 

que visa discutir os novos rumos da 
produção em gravura. A mostra gravuras produzidas a partir de no- 
“Percurso - Gravura Contemporâ- vos formatos e meios. Obras de treze 
nea” contempla trabalhos de 21 ar- artistas gaúchos, como as de Eduardo 
tistas que podem ser vistos até 28 de de Souza Xavier (foto), dois paulis- 
agosto nas galerias Oscar Boeira e tas, um paranaense, um pemambu- 
Iberê Camargo do museu.

A iniciativa foi concebida em um compõem a exposição. Também par- 
encontro de gravadores em Porto ticipam os artistas convidados Hélio 
Alegre no ano passado. O projeto Fervenza e Miriam Tolpolar. 
rendeu ainda outro fruto: o seminário 
“Discussão Visual sobre os processos 
híbridos na gravura contemporânea”, 
que acontecerá no dia 26 de agosto 
no Santander Cultural. Na ocasião, o 
artista e professor da USP Marco Bu- 
ti lançará o livro “Ir Até Aqui: Gra
vuras e Fotografias de Marco Buti”.

Para a mostra, foram selecionadas

I
cano, uma carioca e uma argentina,

Serviço
O que: Exposição Percurso Gravura 
Contemporânea
Quando: De terça a domingo, das lOh 
às 19h. Até 27 de agosto.
Onde: Margs (Praça da Alfândega, s/n-) 
Entrada franca

Si

i

dem ser apreciados a partir de hoje . Tercurso da gravura contempo-
Camargo do Margs (Praça da AtfmdegE lecionados entre 68 inscritos para 
rãnea" reúne o trabalho de 21 arh segundo critérios norteados
participar da mostra. As peças am Alex Gama e Paula Adna-

Grupo de Bagé. e de l^atoes como!nomes de Cláudia SpeA,
Glauco Rodrigues, sera reP^*n^0MnaX Hekna Kanaan, Isabel de Castro, 
Eduardo de Souza Xavier, Glae Eva Macalo ^ ^ Mafa de Carb
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Gravuras em exposição e livro
Trabalhos de 21 artistas compõem a Guangiroli (Argentina). O Rio Grande do 

•Ifn ‘ Ttí exposição “Percurso - Gravura contem- Sul é representado por 13 nomes, como 
porânea”, que segue até 27 de agosto, no Cláudia Sperb, Glaé Macalós e Helena 

I Margs. O objetivo é apresentar a produ- Kanaan. Como artistas convidados figu- 
! ção brasileira contemporânea e discutir ram Hélio Fervaneza e Miriam Tolpolar. 

os novos caminhos desta nova forma de Também está previsto o seminário 
1 l ’rj;Jf j expressão, sendo escolhidas obras que "Discussão visual sobre os processos hi- 

utilizam novos formatos e meios. bridos na gravura contemporânea , com
Entre os participantes estão Alex Ga- palestras de Hélio Fervenza, Maria Hele- 

ma e Paula Grizzo Serignolli (SP), Cristi- na Bemardes. Na ocasião será lançado o 
_ Ribas (RJ), Lahir Ramos e Valdir livro "Ir até aqui: gravuras e fotografias 
Francisco (PR), Sebastião Gomes Pedrosa de Marco Buti”, com a presença do pro- 
(PE), Virgínia Collistet (ES) e Solana fessor da USP, Marco Buti.
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Novos formatos e técnica inusitada em gravura
ALEXANDRE LETTNIN / DIVULGAÇÃO / CPAté o dia 10 de se

tembro pode ser con
ferida a exposição 
“Ranhuras do sensí
vel”, de Alexandre Let- 
tnin, no 4" andar da 
Usina do Gasômetro 
(João Goulart, 551). O 
artista exibe sua pro
dução recente em xilo
gravura, explorando 
as múltiplas possibili
dades de construção 
da imagem a partir
das impressões de Xilogravuras de Lettnin na Usina do Gasômetro 
uma matriz.

O trabalho busca referências na científico. Depois de expor na Suíça, 
etnografia estruturalista de Lévi- Espanha, Inglaterra e Franca, esta é 
Strauss, o bricolage. Através dele, a primeira mostra do artista em Por- 
Lettnin sintetiza a dupla função de to Alegre. Visitação aberta de terças 
cientista, e, com meios artesanais, a domingos, das 9h às 21h. Deta- 
elabora um projeto de material que é lhes pelo telefone (51) 3289-3735.

Gravuras e xilogravuras estão 
presentes em duas exposições em 
cartaz na Capital. Até o próximo do
mingo, dia 3, é possível conferir, no 
Margs (Praça da Alfândega, s/n0), a 
mostra “Percurso”, com gravuras 
contemporâneas. Participam vários 
artistas, entre eles, Cláudia Sperb, 
Glaé Eva Macalós, Jane Machado, 
Marcelo Monteiro e Sebastião Go
mes Pedrosa. O projeto “Percurso” 
nasceu a partir de um encontro reu
nindo artistas do grupo Gravura e 
do Núcleo de Gravura do RS. A sele
ção das obras foi norteada por crité
rios pautados na utilização de novos 
formatos e novos meios, visando tra
zer a público um panorama de pos
sibilidades experimentadas por ar
tistas brasileiros na prática cotidia
na da gravura. A visitação pode ser 
feita das das lOh às 19h. Grátis.

também um objeto de conhecimento


