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mente. A velocidade percorrida 
seta disparada por um arco retesado 
a e o seu alvo faz o homem correr em 

usca do chapéu que voou e a mulher
ram É POr?U| 35 saias '^nta- 
ram. E real demais. Brasileiro.
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Regina Silveira
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• .. ' a*S£0 Espaço N. O. que atuou como pro
motor de eventos culturais e artísticos 
entre 1979 e 1982, tornou-se a partir 
daí um arquivo de arte contemporâ
nea.
Deixou, então, de ser uma associação 
de artistas mantida pelas mensalidades 
de sócios, o que de certa forma possi
bilitava os eventos ali realizados, para 
transformar-se num centro de docu
mentação mais dirigido para o setor 
das artes visuais.
Nada mais adequado a um arquivo do 
que eventuais exposições documentá
rias.
0 Espaço N. 0. Arquivo realizou em 
1983 mostra de livros da Cocina Edicio- 
nes, do México, e também uma expo
sição de catálogos de arte contempo
rânea latino-americana.
A função de um arquivo é recolher do
cumentação, organizá-la e divulgá-la. 
Isto possibilita o acesso à informação 
específica a um público interessado.
A idéia da exposição "ARTE LIVRO 
GAÚCHO" nasceu dentro do Espaço 
N. 0. Arquivo, coincidindo com o mo
mento em que de outros centros cultu
rais do Estado surgem tentativas de le
vantamento de nossa memória.
A presente mostra não abrange a pro
dução total do livro arte realizado por 
artistas do Rio Grande do Sul a partir 
de 1950 mas pretende dar um panora
ma exemplificador dessa produção. As 
edições aqui apresentadas abrangem 
técnicas as mais diversas e tiragens 
que vão de 5.000 exemplares até o livro 
único, artesanal.
"ARTE LIVRO GAÚCHO" mostra o li
vro como tal, o álbum, o portfolio, a 
caixa, o estojo, a tira, o livro objeto, o 
envelope,
ainda menos convencionais de edições 
que podem ser inseridas no hoje tão 
abrangente conceito do livro.
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Cláudio Goulart

Paulo Pares

o encarte e outras formas

VERA CHAVES BARCELLOS 
Espaço N. O. Arquivo, outubro de 
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0 livro, como o conjunto dos meios 
de comunicação, e sendo uma exten
são do olho e da inteligência, contri
buiu, durante os anos 60 e 70,para a in- 
terrelação do artista consigo mesmo 
com o seu ambiente: ecológico, infor
mativo e sobretudo em relação ao seu 
trabalho como semiose, como gestua- 
lidade artística".
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Julio Plaza

GRAVURAS
(iAUCHAS
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Dê-se como conhecido, lido e ao me
nos em suas linhas gerais, aceito o en
saio de Julio Plaza intitulado "0 Livro 
como Forma de arte", cuja revelação 
devo a Vera Chaves Barcellos, da mes
ma forma que o convite para escrever 
neste catálogo (1). Dé-se como enten
dido, contudo, que uma análise não in
valida ou impede outra. De minha par
te, quero pensar em linha paralela, pri
vilegiando alguns aspectos que me 
chamam especialmente a atenção en- ■ 
quanto estou num país de terceiro 
mundo, num país em crise absoluta, 
numa cidade marginalizada dos maisf- 
importantes processos culturais inter
nacionais e nacionais (o que não signi
fica necessariamente diminuída ou im
produtiva, mas também pode pressu
por isso, na medida em que escassa éa 
produção reflexiva sobre tais circuns
tâncias), em que, conseqüentemente 
uma exposição tal como aqui se pro
põe, "Arte Livro Gaúcho", compreen
dendo a eventual produção de três dé
cadas, não deixa de 
terísticas específicas.

"Gravuras Gaúchas"
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Glauco Rodrigues



Pensemos este processo do livro — 
que conforme bem acentua Julio Plaza 
— pressuporia o processo industrial, 
de maneira pendular.
Dos manuscritos de iluminuras da Ida
de Média, velhos e belos alfarrábios 
comprados hoje a preço de libras ester
linas, ao primeiro livro de tipos móveis 
de Gutemberg, houve um duplo pro
cesso de modificação: de um lado, o 
processo da chamada "tipografia" foi 
um importante passo na democratiza
ção do texto escrito, até então domina
do por uns poucos doutos. Por 
lado, perdeu-se a "aura" da obra, na 
medida em que, contraditoriamente, fi
cou evidente que era o conteúdo das 
idéias expressadas no texto o que mais 
interessava, recuperando-se, contudo, 
com o passar dos séculos, o interesse 
pela ornamentação que envolvia 
textos, transformando mais obras, in 
dependentemente de suas idéias/ em 
verdadeiras peças de arte.
0 livro, ainda enquanto manuscrito, 
guardado pelos sábios da Igreja, sacra- 
lizara-se.A Reforma, enquanto postura 
religiosa, filosófica e política de livre- 
arbítrio, e a invenção de Gutemberg, 
ao contrário, iniciou um rápido proces
so de laicização do objeto livro, 
seqüentemente, do seu conteúdo, em
bora, ao

outro

estes

Carlos Scliar

e con-

permanecer sua criação e 
mesmo sua leitura (devido ao processo 
de analfabetismo ainda hoje existente 
nos países do III Mundo) como privilé
gio das elites sociais e econômicas, 
não se tenha alcançado sua total des- 
sacralização.
Os resquícios — ainda enormes - des
ta situação, encontramos na maneira 
aparentemente equívoca e ambígua 
com que se tratam escritores (como de . 
resto, a todos os artistas) e obras: há 

discurso oficial e oficioso que 
puta como importantes, fundamentais, 
supremos, indispensáveis, mas tam
bém... intocáveis. Ou seja, o escritor é 
visto como uma espécie de "torre-de- 

10 marfim" inatingível, para usarmos o lu-

um os re-

Carlos Alberto Petruccí



gar mais comum, e o livro como um 
objeto diferente.
Assim podemos entender o milagre 
que é, em países como o nosso, ainda 
haver gente que lê. Quando a criança 
recebe um brinquedo e o "quebra” pa
ra ver como funciona, talvez sofra al
guma censura, mas há um pressuposto 
de que outro brinquedo substituirá ao 
quebrado. No caso do livro, contudo, 
isso não ocorre. Misturam-se, o mais 
das vezes inconscientemente, os con
ceitos do conteúdo com o continente. 
Trancam-se os livros em armários fe
chados, e até mesmo as bibliotecas pú
blicas ou escolares não gostam de 
prestar livros para os menores com me
do de que eles os risquem ou rasguem, 
o que, efetivamente, acaba por acon
tecer, tal o círculo vicioso em que se dá 
tal relação.
Num país como o Brasil, onde a produ
ção do papel é escassa, onde prensas, 
máquinas tipográficas, tintas e outros 
elementos integrantes da indústria im
pressora, são em sua maior percenta
gem importados, a preço de dólar, 
bem se pode imaginar a situação do li
vro. Aparentemente isento de impos
to, ele termina, contudo, por pagar 
tanto ou mais ao Governo, bastando 
verificar-se o que de fato ganha o au
tor, o distribuidor, o revendedor ou 
editor, com o produto-objeto chamado 
livro. Na década de 60, por isso mes
mo, reagindo-se ao medo tradicional 
do editor em lançar-se à aventura de 
publicar uma obra (a exigência do capi
tal de giro é enorme...

em-

e mesmo para 
vencer o processo policialesco e ater- 
rorizador da Censura, mercê do AI-5 
então derrubado sobre nós todos) 
iniciou-se importante processo alterna
tivo de produção independente, 
utilizando-se meios alternativos de 
multiplicação, como o mimeógrafo a 
álcool, o xerox e por aí afora. Na verda
de, o processo fora desencadeado, na 
década anterior, sob outro prisma, pe- 

i2 i°s integrantes do Concretismo, Neo-
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concretismo, Práxis, Poema-processo 
e outros.
Da síntese destas duas linhas, contu
do, e mais a edição tradicional do cha
mado "livro de arte", que a indústria 
gráfica de cada país é capaz de produ
zir tão logo atinja sua maturidade técni
ca (e a nossa chegava, coincidente
mente, nos anos 60), chegou-se a uma 
multiplicada e curiosa produção.
A presente exposição, se não chega a 
refletir tais processos apenas no Rio 
Grande do Sul, pois apresenta alguns 
artistas gaúchos editados em outros 
centros, inclusive internacionais, como 
è o .caso de Carlos Scliar, permite uma 
síntese bastante significativa da partici
pação de artistas gaúchos neste 
cesso.

pro-

Num país onde o "livro é caro" - na 
expressão mais ouvida entre nós - 
porque na verdade são caras as rou
pas, a habitação, a comida, o transpor
te, o divertimento, a preservação da 
saúde, etc., estas alternativas visaram 
a, de modo geral, evitar a armadilha 
dos processos capitalistas de produ
ção, por vezes até aparentemente de- 
mocratizadores, ou permitidores de 
uma seriação de obras, mas na verda
de concentradores de maiores lucros e 
decisões em mãos de editores. 
Verfica-se, por isso, de modo geral, 
que: 1o) alguns trabalhos mais indus
trializados sofreram tais processos 
centros fora do Rio Grande. Ocorrem 
em geral com artistas de maior 
me, como Regina Silveira, Carlos 
Scliar, Zorávia Bettiol, etc., e supõem 
quase sempre tiragens fora do merca
do tradicional, patrocinadas por 
nas empresariais ou individualizados, 
que transformam tais peças em atra
ções para clientes ou reduzido público; 
2°) quando tais tiragens se dão entre 
nós, como ocorre com Vera Chaves 
Barcellos, Romanita Disconzi ou mes
mo José Lutzemberger, são edições do 
artista ou de entidades às quais ele se 
encontra diretamente ligado, como no

Nelson Jungbluth

em

reno-

mece-

Romanita e Vera C. B.



caso de Diana Domingues, usando, no 
primeiro caso, de processos de impres
são alternativos, do tipo silk-screen ou 
outras técnicas pesquisadas, como as 
"monogravuras" de Vasco Prado ou as 
"linóleogravuras" dos integrantes do 
antigo Grupo de Bagé, como Glênio 
Bianchetti, Glauco Rodrigues ou Car
los Scliar, dentre outros; 3o) eventual
mente, tiragens patrocinadas, em pro- 
çessos semelhantes ao primeiro caso, 
transformam obras originais em repro
duções bastante acessíveis, como no 
caso de Nelson Jungbluth, em que in
dústrias vêm, há anos, produzindo 
obras suas; 4o) o principal processo, 
contudo, é o da pequena tiragem ou 
mesmo exemplar único, em que o ar
tista é também o artesão, como no ca
so de Jailton Moreira, Didonet, Milton 
Kurtz e outros. Significativamente, é 
nestes casos que notamos a maior ou
sadia da proposta, da pesquisa, do cru
zamento de técnicas e códigos for
mais, rompendo-se então a barreira da 
especialização: escritor, plástico, arte
são, por vezes até técnico em alguma 
nova área que se vê obrigado a domi
nar para poder expressar-se, o criador, 
aqui, è todo um mundo, recuperando, 
de certa maneira, aquele aspecto uni- 
versalizante típico da Renascença. E é 
neste momento que se dá uma nova 
etapa de democratização: na medida 
em que este processo ocorre, rompe- 
se a especialização, quebra-se a torre- 
de-marfim, elimina-se a dicotomia en
tre artista-público, na medida em que, 
mais do que nunca, o sujeito estético 
está valorizado, e o sujeito estético é, 
como bem se sabe, o receptor da obra, 
seu co-criador. Neste sentido, amplia- 
se (conclui-se?) o processo de dessa- 
cralização do processo artístico, ainda 
que uma dúvida perdure: por ser na 
maioria dos casos objeto único, não 
estaremos retornando à existência de 
uma aura, embora diversa, para a obra 
de arte?

V
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Para responder-se esta dúvida, creio 
que só há uma maneira: eliminar-se de
finitivamente o conceito mesmo de 
arte, aparentemente sobrevivente 
nas em uma sociedade de classes. Mas 
então, para quê exposição, para quê os 
cuidados com as obras apresentadas, 
para quê esta vontade do seu criador 
(o artista) em guardar a peça, exigindo 
sua devolução,^etc.? Eis a contradição, 
a que ainda não respondemos, talvez 
porque, pura e simplesmente, ainda 
estejamos nesta sociedade de classes. 
De qualquer maneira, o que fica bas
tante claro nesta exposição, ela 
ma, em última análise um livro docu
mentário do que artistas gaúchos pro
duziram no setor, é que os caminhos 
são múltiplos, não excludentes, e, ao 
contrário, coincidentes em um aspec
to: estamos caminhando com nossas 
próprias pernas.

ape-

Maria Tomazelli

mes-

Antonio Hohlfeldt 
setembro de 1983

( V PLAZA, Julio - "O Livro como Forma de Arte", in 
Arte em São Paulo" nos. 6 e 7, abrii-maio de 1982 

SSo Paulo.
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Relação 

dos Artistas
OBRAS INDIVIDUAIS: H/U
ANA LUIZA ALEGRIA: "Territórios” - 
Desenho — 20cmX26cm- Edição da artista. 
CARLOS ATHANAZIO - portfolio - 
22,5xm3x32,5cm — lito/offset — edição 
do artista — 1977 
CARLOS WLADIMIRSKY 
30,5mx40cm — técnica mista - edição do 
artista — 1983 
"Limites"
32,5cmx22,5cm — xerox — edição do artis
ta - 1981
CLÁUDIO GOULART — livro/passaporte
— 14,5cmX9,7cm — xerox e carimbo — 
edição do artista.
— "Objeto Anônimo Não Identificado" — 
folhas soltas - 34cm X 24,5cm - xerox - 
edição do artista — 1980 
CRISTINA FAGHER AZZI 
composição de digitais" — caderno — 
22cmX33cm — xerox — edição da artista 
DIANA DOMINGUES — "Deconstrução"
— caderno — 33cmX22cm — xerox — edi
ção da artista — 1980
— "Módulo" — caderno — 30cmX21cm — 
xerox — edição da artista — 1982 
DIDONET — "arte/veículo" — livro/objeto
— 14,5cmX53cm — desenho — edição da 
artista — 1981
— "Quebradeira"

0 -
'!V\

ã\7 /Málbum
Carlos Scliar

folhas soltas

"De-

livro/objeto — 
33cmX30cm — desenho — edição da artis
ta - 1983
ELEONORA MASSA — "Litografias" — 
álbum — 28cmX40cm — litografias — edi
tado pelo Atelier Livre da Prefeitura de P. 
Alegre — 1978
FLAVIO PONS — "A piece of art" — caixa
— 7cmX9cm — peça única — 1980 
GLENIO BIANCHETTI — "Apontamentos"
— livro — 49cmX34cm — serigrafia — edi
ção do artista — 1980 
HELIO FERVENZA

Ruth Schneider

folhas soltas — 
33cmX21,5cm — xerox — edição do artista
— "Como um corpo dentro de um corpo"
— caderno — 31,5cmX21,5cm — xerox — 
edição do artista
HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA - fo
lhas soltas - 22cmX15cm - xerox - edi
ção da artista — 1980

VeraC. Barcellos



HILDA MATTOS - "Litografias de Hilda 
Mattos", álbum — 42cmX33cm — litogra
fias — editado pelo Atelier Livre da Prefei
tura de P. Alegre — 1978 
ISOLINO LEAL — "Momentos" — livro — 
6,8cmX9,2cm — tipografia e desenho — 
1923
JAILTON MOREIRA — "Sempre se tem 20 
anos em algum canto do coração" — livro
— 23cmX18cm — técnica mista — edição 
do artista — 1982 
JOSÉ LUTZEMBERGER 
Viajante" — portfolio — 14,2X9,2cm — im
presso na tipografia Mercantil — Porto Ale
gre — 1950
— "O Colono no RGS" — porfolio — 
14,2cmX9,2cm — impresso na tipografia 
Mercantil — Porto Alegre — 1950
— "O Gaúcho"

”0 Caixeiro

Zoravia Bettiol
portfolio - 

14,2cmX9,2cm — impresso na tipografia 
Mercantil — Porto Alegre — 1950 
KARIN LAMBRECHT - "Noel Nutels" - 
álbum — 31,5cmX41,5cm — litografia — 
editado pelo Atelier Livre da Prefeitura de 
P. Alegre - 1978 
LEOPOLDO PLENTZ 
25,5cmX21cm — fotografias — edição do 
artista — 1983
LIANA TIMM — "Os deuses voltaram" —

portfolio

caderno — 35cmX50cm — xerox------edi
ção da artista — 1983
— "Intocável objetividade frágil" — cader
no — 21cmX30cm — xerox — edição da ar
tista — 1983
MARA ALVARES PASQUETTI - "ABC 
Book" — caderno — 25,5cmX27,5cm — 
offset — impresso no Art Institute de Chi
cago — edição da artista — 1980 
MARIA PILLA - "Cidade de Porto Ale
gre" — álbum — 42cmX33cm — litografias 
editado pelo Atelier Livre da Prefeitura de 
P. Algre - 1978
MARIA TOMASELLI - "Veredas" - cai
xa — 50,5cmX70,5cm — litografias — edi
ção da artista — 1983
MÁRIO ROHNELT - "mini-VEJA" - ca
derno — 8,5cmX16cm — edição do artista
- 1979
— "mini-VEJA com retentor de leitura" — 
caderno — 8,5cmX16cm edição do artista
- 1979

caderno — 
23cmX15cm — jornal — edição do artista^ 
1979
— "Movimentos Secretos" — caderno —

"Leitura Dinâmica"
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15cmX24cm — xerox — edição do artista 
- 1981

— "Xerox com quadros, figuras e anota
ções” — caderno — 33cmX24,5cm — xe
rox — edição do artista — 1980 
— "Approcheformelle ou L'Aproche du ir- 
réelle" caderno — 33cmX21,5cm — xe
rox — edição do artista — 1978 
MARTA DISCHINGER - "Memória” - 
folhas soltas — 49cmX34,2cm — litografia
— edição da artista — 1980
MILTON KURTZ — "Pedra d'água" — ca
derno — 21,5cmX33cm — xerox — edição 
do artista — 1981
— "João Crawdord 3/9”
29cmX12,5cm — xerox — edição do artista
— 1982
NELSON JUNGBLUTH
23cmX32cm 
SAMRIG - 1981/82
— portfolio — 47,8cmX33cm — offset — 
editado pela Companhia RIOCELL — 
1979/80
RAFAEL FRANÇA - ”5 lithos" - álbum
— 30 cmX35cm — litografia — editado pe
lo Atelier Livre da Prefeitura de P. Alegre -

álbum

- álbum — 
editado pelaoffset

Mario Rbhnelt
1978
REGINA SILVEIRA - "Executivas” - ál
bum — 10,5cmX15,5cm — offset — edição 
da artista — 1977
— "The art of drawing” — álbum — 
14cmX21cm — offset — edição da artista
— 1981
— "Anamorfas” — caixa — 80cmX57cm

- Sãolitografias — edição da artista 
Paulo — 1980
— "Topografia” - Off-set -16cmX10,5cm
— fole — edição da artista — 1978 
"Enigmas" — Offset — 16,5cmX12,6cm — 
envelope de postais Edição Poesia e Arte 
ROGÉRIO NAZARI 
9cmX19,5cm — xerox — edição do artista
— "69" — caderno — 16,7cmX23cm — xe
rox — edição do artista
— caderno — 22,5cmX29,5cm — xerox — 
edição do artista
— caderno — 22,5cmX33,5cm — xerox — 
edição do artista
— caderno — 22,5cmX33,5cm — xerox — 
edição do artista
— "Densificação"

álbum/tira

caderno
21cmX35,5cm — xerox — edição do artista 
ROMANITA DISCONZl 
32cmX26cm — serigrafia — edição da artis- 
ta-1974

portfolio

24
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RUTH SCHNEIDER
33,5cmX24,5cm — técnica mista — edição 
da artista-1980
SCLIAR — "Cadernos de Guerra” — livro
- 31,5cmX22,5cm - offset-editora Sabiá
- Rio de Janeiro — 1969
- "les Chemins de Ia Faim" - porfolio - 
47,5cmX33,5cm — linóleo gravuras — 
impresso no Atelier d'Art Politique - Paris
- 1950 Impressores: Fequet e Baudieu.
- "Telhados de Ouro Preto" - caixa - 
44cmX63,5cm — serigrafia — edição do ar
tista - Rio de Janeiro - 1977
SIMONE MICHELIN - "Prato do dia" - 
caderno - 18,5cmX14cm - 
ção da artista — 1980
- "Archetipal symbols" - caderno - 
30cmX21,5cm — xerox e serigrafia — edi
ção da artista - 1982
- "O sonho de Adelaide" — caderno — 
33cmX24cm — xerox — edição da artista
- 1980
TELMO LANES — "Transmissão Mexida"
- álbum — 25cmX25cm — fotografias — 
edição do artista — 1975
TENIZA SPINELLI — "Magia/Universo/Vi
da/Amor/Tempo/Mente/Poesia" - livro 
11cmx16cm até 14cmX19cm — 
mista - edição da artista - 1983 
VASCO PRADO 
p ortfólio 
edição do artista 
VERA CHAVES BARCELLOS - "Xilogra- 
vuras" 1 965-69 
49,5cmX33,5cm xilogravuras — editora Cé
sar (Julio Pacello) São Paulo - 1970

caderno — 
12,5cmX33,5cm — offset - edição da ar
tista — 1979
- "Ciclo"
serigrafia — edição da artista — 1974
- "Momento Vital"
33cmX22cm —
- 1979
ZORÀVIA BETTIOL - "Kafka" - caixa - 
97cmX68cm - xilogravura — edição da ar
tista - 1978

álbum

J

I

J
J

1
Jxerox — edi-
J
I

Mara Pasquetti

mmm w
«■

técnica

"Desenhos" 
50cmX34,5cm — offset — 
- 1980

m

S^\
l

■»

5portfolio

Wk -Jt
V

Helio Fervenza"Da Capo'

caixa — 35,5cmX35,5cm

caderno — 
xerox — edição da artista

"Namorados" portfolio — 
49,5x33,5cm — xilogravura - editora Cé
sar — São Paulo — 1969
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OBRAS COLETIVAS
ALMEIDA, ANESTOR - PERES BRASIL - 
JAIR - "5 Gravadores'' - lâminas soltas 
47.8cmX35cm — xilogravuras — edição do 
Atlier Livre da Prefeitura de P.Alegrei- 1977 
CARLOS LEGENDRE E WALDENI ELIAS 
— "Canto do Mar de Piriápolis" — livro — 
43cmX29cm - tipografia ROGILMA -
1961
DANÚBIO GONÇALVES - FRANCISCO 
STOCKINGER — HENRIQUE FUHRO — 
LEO DEXHEIMER - NELSON 
JUNGBLUTH:
— "5 Serigrafias'' - lâminas soltas 66cm 
X48,5cm - serigrafia - «ditado por 
Renato Rosa e Péricles Gomide - 1977 
DÍANA DOMINGUES E CLAUDIA 
MARTIGNAGO - "Da percepção tátil à re
presentação gráfica" — livro — 
16,5cmX22cm - offset editado pela Univ 
de Caxias do Sul 1980
GLAUCO RODRIGUES E FERREIRA 
GULLAR — "Rio de Janeiro" — caixa — 
38cmX51cm serigrafia e litografia - Mon
teiro Soares Editores e Livreiros - Rio de 
Janeiro — 1979
GRUPO DO ESPAÇO N. O. - "Imagem 
Urbana" - folhas soltas - 34cmX24cm - 
xerox edição do grupo - 1980
HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA- CAR
LOS HUMBERTO VIEIRA, MARIA 
HELENAWEBER
■— Ambula ' — livro/objeto — se rigrafia — 
edição dos artistas - 1982 
JOSE LUTZEMBERG ER e ROSE 
LUTZEMBERGER - "Cenas Gaúchas" - 
66cmX48cm - caixa 
do artista - 1976
JUAN MOSQUERA E VERA CHAVES 
BARCellos _ "Poemas" - portfolio - 
48,5cmX22cm - serigrafia - edição dos 
artistas - 1977
MILTON KURTZ E MÁRIO RÒHNELT -
"Crisol" - álbum (projeto para edição) téc
nica mista - 1976/77
ROMANITA 
BARCELLOS

Hilda Mattos

- serigrafia - edição

■

E VERA CHAVES
— portfolio — 

48,5cmX33,5cm - serigrafia - edição das 
artistas - 1970
SANDRA HERVÉ C. BARCELLOS E JOÃO 
LUIZ ROTH - "Cartas ao Fogo" - caixa 
- 37cmX26,7 edição da APLUB — 1978
Vários artistas —
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Cristina Fagherazzi



GLÈNIO BIANCHETTI -AILEMA BIAN- 
CHETTI -GASTÃO HOFSTETTER- DANÚ 
BIO GONÇALVES EDGAR KOETZ 
CARLOS MANCUSO-CARLOS ALBERTO 
PETRUCCI - VASCO PRADO -GLAUCO 
RODRIGUES -CARLOS SCLIAR 
FORTUNATO — "Gravuras Gaúchas" — 
livro — 33,5cmX24cm editora Estampa — 
Rio de Janeiro - 1952.

Agradecimentos a:
APLUB
FEEVALE
Atelier Livre da Prefeitura 
Cambona — centro de arte 
Museu Júlio deCastilhos 
Colaboração:
Cris Vigiano e Didonet
Desenho do Catálogo: 
Teimo Lanes
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MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 
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FAÇA A SUA PARTE. 

GOVERNO JAIR SOARES


