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NESTA EDIÇÃO:
- Encontro na Reitoria e Visita do Reitor da USP à Casa da Xilogravura
- Exposição temporária: Xilogravuras de Gino Savino
- Palestra: “Arte... sempre um percurso de busca”, por Gino Savino
- Tema da Vez: Fabriano e o papel
- Sorteio de gravura

ENCONTRO NA REITORIA E VISITA DO REITOR DA USP

Reitor da USP e Direto res do Museu

Na tarde de 7 de junho de 2013, o M. Reitor da Universidade de São
Paulo , Prof. Dr. Jo ão Grandino Rodas recebeu em seu gabinete, na Cidade
Universitária, os diretores da Casa da Xilogravura Anto nio F. Costella e Leda
Campestrin Costella. Na reunião estiveram também presentes, além de outras
pessoas, a Pró -Reitora de Cultura, Pro fa. Dra. Maria Arminda do Nascimento
Arruda, e o Diretor do Centro de Patrimô nio Cultural da USP, Prof. Dr. José Lira.
Nessa oportunidade, o Reitor recebeu a escritura da no va versão do
testamento que lega à USP o edifício e o acervo da Casa da Xilogravura, bem
como um memorial com propostas de parcerias entre a USP e o Museu.
Em complemento a esse encontro, o M. Reitor João Grandino Rodas
esteve em Campos do Jordão e visitou a Casa da Xilogravura em 12 de julho de
2013, ocasião em que informou-se detalhadamente a respeito do prédio, das
instalações, do acervo e das atividades do Museu.
Esse e mais outros enco ntros, que ocorreram em Campos do Jordão,
permitiram apro ximar ainda mais a Casa da Xilogravura de sua futura
proprietária, a Universidade de São Paulo.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA:Xilogravuras de Gino Savino

Xilogravura de Gino Savino

A partir de 12 de outubro de 2013 a Casa da Xilogravura exporá xilogravuras do
artista Gino Savino.
Residente no Canadá, Gino Savino é artista de muitas técnicas. Desde Araraquara,
onde nasceu, até Vancouver, onde hoje reside, dedicou-se, simultânea ou sucessivamente, à
pintura, à escultura e à gravura.
O trabalho do artista inclui xilogravuras. Lavrando a madeira em linguagem de topo,
manipula o buril com a necessária habilidade para rasgar sulcos mínimos nas mais variadas
direções e gerar um conjunto exuberante de imagens. Tanto no branco e preto tradicional,
quanto nos acréscimos moderados de cor, suas gravuras prendem o observador e o deleitam
em demorada observação estética.
Obras de Gino Savino já foram vistas em exposições realizadas em New York,
Amsterdam, Toronto, Utrecht, São Paulo, Araraquara, Veneza, Florença, Gênova, Vancouver
e muitos outros lugares. Agora, poderão ser apreciadas na Casa da Xilogravura, em Campos
do Jordão, de 12 outubro a 30 de novembro de 2013. Nesse período, o Museu exibe, em
exposição individual temporária, doze xilogravuras de autoria de Gino Savino já integradas
em seu acervo.

PALESTRA DE GINO SAVINO: “Arte... sempre um percurso
de busca”
O público visitante da Casa da Xilogravura terá a oportunidade de manter um
encontro com o artista Gino Savino em 12 de outubro de 2013, às 16 horas, quando, em
palestra, esclarecerá suas técnicas de trabalho, tanto na xilogravura, quanto em outras
técnicas às quais se dedica, tais como pintura e escultura. Com relação à xilo, ele ressaltará
em especial o uso de madeira macia preparada para xilografia de topo.
A palestra terá entrada franca.

O TEMA DA VEZ: Fabriano e o Papel

Tendo em vista o grande interesse despertado, a mo stra “Fabriano e o
Papel” prosseguirá até o final deste ano.
Trata-se de um tributo à cidade italiana que se tornou marco
fundamental da produção de papel na Europa.

SORTEIO DE GRAVURA

Sorteio

Xilogravura de Edgard Bittencourt (detalhe)

Como é de costume no início de cada semestre, realizamos mais um
sorteio de gravura. A ele concorreram, gratuitamente, todas as pessoas que
visitaram a Casa da Xilogravura no semestre anterior, de 1º de janeiro a 30 de
junho de 2013, e preencheram a ficha numerada de seu bilhete de ingresso.
Este sorteio, realizado no dia 10 de agosto p.p., premiou a ficha de número
12.431, de Ana Thalita, da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. A ela, foi remetida, por
correio, a xilogravura aqui exibida, de autoria do artista Edgard Bittencourt.

_______________________________________________________________
MUSEU CASA DA XILOGRAVURA
O horário de funcionamento da Casa da Xilogravura continua o mesmo:
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, de 5ª. a 2ª. feira
(só fecha nas terças e quartas-feiras)
Av. Eduardo Moreira da Cruz, 295, Bairro Jaguaribe, Campos do Jordão.
Entrada = R$ 4,00 Mais de 60 anos, estudantes e professores = R$ 2,00
Menores de 12 anos = Grátis
Grupos de alunos de escolas gratuitas previamente agendados = Grátis
ATENÇÃO: A Casa da Xilogravura fecha de 1 a 26 de dezembro

www.casadaxilogravura.com.br
Mais informações sobre os eventos e outras imagens, contatar
Fone: (12) 3662-1832
contato@casadaxilogravura.com.br

