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Relevos recriados com arte
Margs abre hoje retrospectiva da obra do artista paulista Arthur Luiz Piza
Arthur Luiz Piza é um dos mais importantes 

gravadores brasileiros. Mas a exposição retrospectiva 
que o Margs abre hoje não tem uma gravura sequer.

Nas paredes da Galeria Iberê Camargo, no segun
do andar do museu, estarão cerca de 140 trabalhos 
em relevo que abrangem o período de 1958 a 2002.

7 ° relevo é a minha coluna vertebral - justifica o 
artista de 74 anos.
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Piza, que é paulista e mora em Paris desde 1952, fi
cou mais conhecido por suas gravuras, mas é nos 
relevos - que ele chama de trabalhos originais, já que 
a gravura permite cópias em séne — que diz se realizar. 
Piza acredita que a fama dos trabalhos impressos se dá 
pela quantidade de mostras que fez com eles, porque 
expor gravuras é menos trabalhoso e mais barato que 
mostrar originais.
- O boom da gravura nos anos 50, quando fui para a 

França estudar, também ajudou - explica.
Das gravuras, ele até se queixa. Diz que trabalhar 

com martelo e outras ferramentas pesadas para talhar 
a placa de metal é muito cansativo.

Nesta exposição, que tem curadoria de Paulo Sérgio 
Duarte, estão reunidas obras de acervos brasileiros e 
franceses que abrangem quatro fases do artista, pas
sando pelas telas que usam como base tapetes de sisal, 
pelos recortes e pelas colagens com papel, todos ex
plorando o volume e a textura:

Tenho uma linha, mas não gosto de ficar preso 
sempre ao mesmo estilo.

Piza, que já participou das bienais de São Paulo 
e de Veneza, fez questão de reunir na retrospecti
va todas as fases da sua produção paralela à 
gravura, pois acredita que as falhas e dúvidas 
pelas quais passou também devem ser abertas:
- Quando se está velho, é importante não es

conder nada.

0 QUE: exposição retrospectiva de Arthur Luiz Piza 
QUANDO: abertura hoje, às 19h. Visitação de 
terças a domingos, das lOh às 19h, até 17 de no
vembro
ONDE: na Galeria Iberê Camargo do Margs (Praça 
da Alfândega, s/ri°)
QUANTO: entrada franca


