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Observações :

íArtistas Gravadores: Brasil/Inglaterra-Galeria I. Coletiva com gravuras 
dos brasileiros Arnaldo Battaglini, Cláudio Mubarac, Laurita Salles, Regina 
Ohlweiler, Bernadete Paneck e dos artistas britânicos Colin Gale, Josephine 
briggs, Rita Keegan e Dierdre Kelly. O trabalho é resultante de um intercâmbio 
entre os dois países em torno da expressão gráfica contemporânea e dos atelies
livres como espaço de reflexão artistica. De 9 a 27/11
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PROJETO INTERCÂMBIO DE ARTISTAS 

GRAVADORES CONTEMPORÂNEOS 

BRASILEIROS E BRITÂNICOS

Âmbito do Projeto

O projeto lida com duas questões fundamentais: 1. Expressão 

gráfica contemporânea, tendências e especlflcldades e 2. Ateliers livres e sua, 
Importância como espaços de convívio, troca e reflexão em torno do 

pensamento e da expressão gráfica no Brasil e Grã-Bretanha.

Objetivos

Possibilitar ao convívio e a troca de Informações entre artistas 

gravadores contemporâneos brasileiros e.brítânícos, refletindo a produção gráfica 

contemporânea destes dois países.
Discutir a natureza e atuação dos ateliers de gravura de livre ace$so 

no Brasil e na Grã-Bretanha, refletindo seu papel cultural.

Justificativa

Apesar de contextos histórico - culturais bastante distintos, o Brasil e 

a Grã-Bretanha possuem um rico legado no que diz respeito à expressão gráfica 

de seus artistas. A existência de Inúmeros ateliers livres (open access workshops) 

nas diversas capitais também é comum nos dois países, geralmente contado com 

orientação de artistas gravadores praticantes. Colncldentemente o surgimento de 

ateliers livres no Brasil e na Grã-Bretanha ocorre no final dos anos ’50 e início dos 

anos ’60, dinamizando a produção e o contato entre artistas gravadores.
O Brasil e a Grã-Bretanha possuem hoje intensa produção gráfica 

contemporânea de alto nível por um lado e extensa rede de oficinas de 

gravura em carater de ateller livre por outro, gerando desta forma Interesse 

na reflexão e discussão dais particularidades da produção contemporânea e no 
papel e atuação dos ateliers livres em ambos países.



Operação do Projeto

Artistas: 
OhlwelIIer, Bernadete Panek.

Arnaldo Battaglíni, Cláudio Mubarac, Laurita Sailes, Reglna

A primeira parte do projeto, prevista para junho de 1994, se resumç
numa estadia de trabalho de grupo brasileiro na Inglaterra por aproximadamente 30 
dias. O projeto prevê duas vias, portanto a visita de Igual número de artistas 

gravadores Ingleses, para o final de 1994, com apoio de Instituições e museus 

brasileiros. As visitas IncIIuIrão mostra de gravura e palestras dos artistas e críticos.

As instituições e museus brasileiros participantes são.-
Museu Lasar Segall (SP);

Museu de Gravura de Curitiba, (PR); Museu de Arte do Rio Grande do Sul e 

Atelier da Prefeitura de Porto Alegre (RS). A interiocuçáo central no Brasil será no 

Museu Lasar Segall, no que se refere a apoio Institucional. Em Londres este papel 
caberá a London Print Workshop.

London Print Workshop

LPW é uma organização sem fins lucrativos dirigida especlalmente a 

a comunidade. Ela oferece facilidades e Infraestrutura para g 

metal, serigrafia e Htogravura, com possibilidades de acompanhamento técnico 

por parte de especialistas. Além de atelier a LPW possue uma galeria e promove 

encontros, cursos e atividades. Cursos de editoração eletrônica são oferecidos à

artistas e ravura em

comunidade para elaboração de catálogos, folhetos e boletins de divulgação. A 

LPW é financiada pelo London Arts Board, Westminster City
fundações, contando também com taxas provinlentes de serviços 

prestados (cursos, uso de material no atelier e editoraçáo eletrônica, venda de 

edições de gravuras de artistas renomados contemporâneos, etc.). O prédio 

situa-se na região de Westbourne Park a dez minutos do centro, 
antigo armazém com vistas a um pequeno rio que corta o bairro.

Council e

e ocupa um



Perfil dos Artistas

Artistas Plásticos na faixa etária entre 33 e 43 anos com atuação 

profissional definida na área de expressão gráfica ao longo dos últimos 15 ant>s. 
Participam regularmente de Bienais Internacionais de Gravura (ROC-Taiwan; 
Amadora-Portugal; Ljublana-Ioguslávia; San Juan-Porto Rico, etc.) e receberam 

premlações nacionais através do Museu da Gravura Cidade de Curitiba, MAM 

(SP) e Salão Paulista de Arte Contemporânea, entre outros.

Origem do Projeto

O I Intercâmbio de Artistas Gravadores Contemporâneos Brasil / 

Grã-Bretanha é de autoria do artista plástico Arnaldo Battaglini e surgiu a partir 

da apresentação desta proposta a John Phillips, diretor do London Print 
Workshop de Londres.

Numa série de encontros em maio de 1992 foram levantados 

assuntos de interesse comum voltados para o desenvolvimento deste projeto. Na 

ocasião foi produzido um documento contendo as diretrizes do projeto 

registrando seus pontos principais.
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London Print Workshop
President Sir Hugh Casson

' Registered Office 421 Harrow Road London W10 4RD 
Tel. 081 969 3247/8271 Fax. 081 964 0008

LONDON PRINT WORKSHOP

Forthcoming exhibitions

The Electric Art Show (3-30 June 1994) is an extremely lively and 
entertaining show which explores the world of Computer art and the way in 
which printmakers, in particular, have transferred traditional printmaking 
techniques to the Computer. It is possible, for instance, to make colour 
separations on the Computer which can then be made into silkscreen 
prints. The artists in The Electric Art Show have made imaginative use * 
of the computeis particular qualities to create images in light which are 
transferred to paper by a variety of printmaking techniques.

Gravura Brasiliera: 5 Contemporary Brazilian Printmakers
(5 July -12 August 1994). Five Brazilian printmakers have been invited to 
the London Print Workshop for one month, during which time they wü! be 
using the printmaking facilities. Whilst they are here the gallery will 
show their work, both recent and current, in all the variety of the 
techniques, including etching, aquatint, dry point and relief. Arnaldo 
Battaglini, Cláudio Mubarac, Regina Ohlweiller, Bernadette Panék and 
Laurita Salles are well known and established artists in Brazil.

/

LONDON PRINT WORKSHOP 
421 Harrow Road 
London W10 4RD 

Tel. (081) 969 3247
(Nearest Underground Statíon: Westbourne Park) 

Opening times: Monday-Friday 10.30 a.m.-6.00 p.m.~ 
Saturday 1.00 -5.00 p.m.

Eli!,



The Brazil-UK printmakers exchange is presently being held at the London Print 
Workshop with the participation of Arnaldo Battaglini, Cláudio Mubarac, Regina 
Ohlweiler, Bernadete Panek and Laurita Salles, who are now engaged with 
finalizing their work to be shown at the Workshop gallery (4 July 1994).

There has been a good rapport and a friendly atmosphere underlying all the 
activities provided by the Workshop. We have achieved a balance between 
creating new work and using this trip as a learning opportunity. In particular, we had 
meetings with the heads of the printmaking departments of the Slade, the Royal 
College of Art and Chelsea College of Art. We have also been given an overview of 
the British print market and of the main editioning houses and of how they operate.

Whilst the London Print Workshop is showing the current work of the Brazilian 
artists, the Hardware Gallery is exhibiting work which the artists recently made in 
Brazil prior to their visit to the UK.

The British group of artisits coming to Brazil in November 1994 has been selected 
and various meetings between the Brazilian artists and their UK counterparts are 
taking place, enabling a better understanding of each others’ interests.

t
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O Intercâmbio de artistas gravadores Brasil. / Gra-Breatanha.

O lnte\rcambio de artistas gravadores Brasil / Gra-Bretanha esta acontecendo 
neste momento na London Print Workshop com a participacao de Arnaldo 
Battaglini, Ciaudio Mubarac, Bernadette Panek , Regina Ohlweiler e Laurita Salles 
Os artistas estão atualmente concluindo gravuras produzidas durante a estadia de 
trabalho no atelier em Londres.

Duas mostras simultâneas registram a presença dos gravadores na cidade ; A 
primeira, na Hardware Gallery , onde serão apresentadas gravuras recentes pro 
duzidas no Brasil e a segunda na galeria do proprio London Print Workshop onde 
serão exibidas gravuras criadas durante a estadia de trabalho do grupo.

A primeira etapa deste projeto esta propiciando ao grupo brasileiro nao apenas 
condicoes de desenvolver novos trabalhos mas também de entrar em contato 
com as particularidades do mercado de gravura contemporânea na Inglaterra.

Foram organizadas visitas aos departamentos de gravura das seguintes 
instituições : The Royal College of Art, Chelsea School of Art, e Slade School of
Art.

O grupo de artistas britânicos selecionados para a visita ao Brasil em novembro 
vem mantendo contato com os artistas brasileiros através de encontros 
promovidos pela London Print Wokshop. Os artistas sao Colin Gale, Josephine 
Briggs, ,Rita Keegan, e Dierdre Kelly. H 8cu( A.i C



DE1RDRE KELLY

Deirdre Kelly was bom in May 1962 and attended Wimbledon School of Art 
between 1984-87 she graduated with an M.A. in printmaking and held a one 
person show at Bristol Polytechnic in the same year. Deirdre exhibits in several 
shows a year in the UK and has exhibited as far afield as the Republic of China, 
Brussels and Venice in 1991. She was one of five artists who took part in the very 
successful “Arte Viva 91” exhibition in Italy, brainchild of the fashion designer Flavio 
Sabbatini. In 1992 she was featured in the Italian arts programme, “Tele Venezia”.

Deirdre’s work can be found in many international collections such as the Atlantis 
Paper Company, the Sedgewick Group International and BP International. She 
works in a wide variety of printmaking media, screen printing and collographs, and 
is currently using print within collage.

Deirdre co-founded the Hardware Gallery in 1986, and has since been a Director of 
the gallery which specializes in contemporary print and artists books.(



COLIN GALE

Colin Gale was born in London in 1965. He studied painting and printmaking at 
Camberwell College of Art and Crafts, gaining a BA Hons degree in fine art and 
Post Graduate Diploma in Printmaking.

Colin has exhibited widely in the UK and has editioned work for many leading 
artists including Victor Pasmore, Ken Kiff and Robin Denny.

In 1992 he co-founded the Artichoke Print Workshop which specialises in etching 
and lithography. Colin is also print workshop coordinator at the London Print 
Workshop.

Colin has experience in all printmaking disciplines, with a particular interest in 
lithography.

f



DAMON 0’CONNELL

Damon 0’Connell was born in 1970 and in 1994 gained an MA in Printmaking from 
Chelsea College of Art. Throughout his studies he exhibited his work in various 
group shows. He has also had some experience of working in a commercial print 
studio.

Damon works mainly in etching and is particularly concerned with urban culture. He 
has concentrated on the representation of force and motion of moving vehicles. He 
has achieved this through taking cars and crushing them in a hydraulic press and 
printing the result on paper.

(



RITA KEEGAN

Rita Keegan was born in New York in 1949. She attended the San Fransico Arts 
Institute and the New York School of Art & Design, gaining a BA in Fine Art and a 
Degree in Fashion lllustration and Costume Design respectively.

Rita came to Britain in the seventies and is currently the Director of the African and 
Asian Visual Artists Archive (AAVAA). She has exhibited widely in the UK and has 
made a wide contribution to womens art with her work on committees, media 
appearances, and the Open University.

Rita’s work explores the issues of identity and representation, and her ability to work 
with a broad range of media and techniques have made her one of our most diverse 
artists. She is presently preparing a major installation which is to be presented in the 
Eygptain Department of The British Museum in November 1994.



JOSEPHINE BRIGGS

Josephine Briggs was born in Bradford in 1964 and attended the Chelsea College of 
Art and Design, gaining an MA in printmaking, and is presently teaching printmaking 
at Chelsea College. She is also associate lecturer at Wolverhampton University and 
lectures at many other colleges and establishments. She held a one-person Show, 
“Jo Briggs - Printmaking Fellow 1990/91” at Chelsea College and has exhibited her 
work in galleries in London and throughout the UK since 1989. Her imagery depicts 
themes of landscape, interior and still life. Josephine is currently working in 
association with the artist Ken Kiff.

/
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INTERCÂMBIO DE 

ARTISTAS GRAVADORES: 

BRASIL E GRÃ-BRETANHA
L r VV & GalleryO MARGS apresenta, entre 9 e 27 de 

novembro, uma mostra coletiva resultante 
de um projeto desenvolvido por artistas 
brasileiros e ingleses, neste ano, em torno da 
expressão gráfica contemporânea e dos ateliês 
livres como espaço de troca e reflexão artística. 
Arnaldo Battaglini, Cláudio Mubarac, Laurita 
Salies, Regina Ohlweiler e Bernadete Paneck 
- artistas com atuação de pelo menos 15 anos 

área de gravura - passaram cerca de um 
mês em Londres, desenvolvendo trabalhos 

London Print Workshop, uma 
organização sem fins lucrativos para pesquisa 
na área da gravura em 
litogravura, com acompanhamento técnico 
de especialistas. O grupo realizou exposições 
na cidade e agora recebe, no Brasil, os colegas 
britânicos Colin Gale, Josephine Briggs, Rita 
Keegan e Dierdre Kelly para mostras coletivas 
no país.

na

no

metal, serigrafia e

O projeto tem a participação do 
MARGS, Ateliê Livre (POA), Museu Lasar 
Segall(SP) e Museu de Gravura de Curitiba. 
A coletiva dos gravadores brasileiros e ingleses 
pode ser vista na Galeria I do MARGS. Artistas brasileiros no LPW. Junho 1994.
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Olhares variados sobre a arte de hoje e ontem
A mostra "Olhares Sobre Porto Alegre Antiga", que abre no Museu Júlio de Castilhos 

(Duque de Caxias, 1231), é um dos destaques plásticos de hoje. Aberta até o final de 
dezembro, é composta de fotos, objetos, mapas e textos mostrando a capital desde sua 
fundação até a República. Com performance musical coordenada por Maria Helena 
Salvatori, o Atelier-Espaço de Arte (Duque de Caxias, 1735) mostra a partir de hoje as 
pinturas de Lenyr Vergara, cujo tema é a natureza.

Michele Finger e Daniela Cidade apresentam seus trabalhos no Espaço Novos Meios 
. (39 andar, CCMQ). Michele expõe caixas de madeira com montagem de fotos antigas e 
sucatas dc relógios c Daniela retrata janelas. O Nú
cleo de Gravura do Margs comemorando 10 anos 
abre hoje nas Salas Negras uma coletiva do grupo.
O museu apresenta ainda desde ontem, com su
cesso, a Mostra "Artistas Gravadores: Brasil X In
glaterra", resultante de um projeto desenvolvido por 
artistas brasileiros e ingleses em junho último no 
London Print Workshop, em tomo da expressão grá
fica contemporânea e dos ateliês livres como espa
ço de troca e reflexão artística.

*

*

Michele Finger na CCMQ Gramas internacionais no Margs
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Regina Ohlweiier, Arnaldo Battaglini e Bernadete Paneck (foto) estão entre os expositores.

Mostra no Margs traz obras 

de brasileiros e ingleses
cleo de Gravura do RioProjeto desenvolvido por ros com atuação mínima de 

artistas brasileiros e ingleses 15 anos na área de gravura Grande do Sul esta nas 
no London Print Workshop e seus colegas britânicos Co- Salas Negras do Margs, 
(Londres), em junho de 94, re- lin Gale, Josephine Briggs, em comemoração aos 10 
sultou em mostra no Museu Rita Keegan e Dierdre Kelly, anos de atividades do gru
de Arte do Rio Grande do Sul. O projeto de intercâmbio tem P°- Criado com a proposta

de ser uma entidade re-Os trabalhos giram em tomo a participação do Margs, Ate- 
da expressão gráfica contem- liê Livre de Porto Alegre, presentativa dos artistas 
porânea e dos ateliês livres, Museu Lasar Segall de São junto às organizações de 
como espaço de troca e refle- Paulo e Museu de Gravura exposições emtercam- 
xão artística. de Curitiba. A mostra cole- bios, o Núcleo intensificou

tiva está aberta à visitação a divulgação de artistas 
A coletiva reúne obras de na Galeria 1. até 27 de no- «o país e exterior, contam 

Arnaldo Battaglini, Cláudio vembro. do atualmente com 40 as-
Murabac, Laurita Salles, Re- , , sociados que sediam os
gina Ohlweiier e Bernadete Paralelamente, uma ex- encontros no Museu do 
Paneck — artistas brasilei- posição coletiva do Nu- Irabalho.

/
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ARTISTAS GRAVADORES: 
BRASIL E INGLATERRA
Gafcna I do Margs (Praça da Alfândega,

Coletiva com trabalhos do projeto desen
volvido por artistas brasileiros e ingleses 
no London Print Workshop; empunho;
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ARTISTAS GRAVADORES: 
BRASIL E INGLATERRA
Galeria I do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°)
Coletiva com trabalhos do projeto desen
volvido por artistas brasileiros e ingleses 
no London Print Workshop, em junho
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deste ano, em Londres. Até 27 de novem
bro.

ARTISTAS GRAVADORES: 
BRASIL E INGLATERRA
™na / do Margs (Praça da Alfândega,

Coletiva com trabalhos do projeto desen
volvido por artistas brasileiros e ingleses 
no London Print Workshop, em junho 
deste ano, em Londres. Até 27 de novem-
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deste ano, em Londres. Até 27 de novembro.
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ARTISTAS GRAVADORES: 
BRASIL E INGLATERRA
Ga/eria / do Margs (Praça da Alfândega,

Trabalhos do projeto desenvolvido 
artistas brasileiros e ingleses no London 
Print Workshop.

por
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ARTISTAS GRAVADORES: 
BRASIL E INGLATERRA
Galeria I do Margs IPraça da Alfândega, 
s/n°)
Coletiva com trabalhos do projeto desen
volvido por artistas brasileiros e ingleses 
no London Print Workshop, em junho 
deste ano, em Londres. Até 27 de novem
bro.


