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NESTA EDIÇÃO:
- Nova Mostra Permanente: “Singularidades Xilográficas”
- Produção tipográfica na Casa da Xilogravura
- Visita do CPC da USP à Casa da Xilogravura
- Exposição temporária: 25 artistas santistas
- Sorteio de Gravura

SINGULARIDADES XILOGRÁFICAS
A nova mostra de longa duração (permanente) agora aberta no Museu
Casa da Xilogravura faz jus ao nome. As gravuras expostas são mesmo
diferentes, incomuns, autênticas singularidades.
Uma das obras é a “Planta de Veneza em 1500”, de Jacobo de’Barbari,
artista veneziano falecido em 1516. A obra, que exibe uma incrível vista aérea
da cidade, foi executada em uma época na qual não existia nenhum tipo de
engenho voador. Apesar disso, os canais e as construções são vistas do alto,
em perspectiva, como se o observador estivesse vendo Veneza de um
helicóptero, e o conjunto é tão preciso e “real”, que a Prefeitura de Veneza
ainda o usa para dirimir dúvidas sobre a exata localização de edifícios.
Impressa com seis blocos de madeira, essa xilogravura mede 1,33 metros de
altura por 2,75 metro s de comprimento. A peça original, de extrema raridade,
pertence ao Museu Correr, de Veneza, no qual foi produzida a reprodução
exposta. Adiante, imagem de um detalhe dessa xilogravura.

As o utras obras que co mpõem esta mostra são também singulares:
- Uma das doze xilogravuras do “Calendário dos Pastores” (publicação
francesa do século XV) representando as atividades humanas ao longo do ano,
seguindo os signo s do zodíaco (abaixo, à esquerda: a colheita das flores);

- 55 primorosos ex-libris impressos na cidade de Fabriano, Itália, pelo
Stabilimento Arti-Grafiche Gentile, em 1953 (e x- l i b r i s é a p e q u e n a g r a vu r a q u e
i d e n t i f i c a o p r o p r ie t á r i o d o l i vr o n o q u a l é c o l a d a ) (abaixo à direita); e
- “De Boere Kermis”, xilogravura que mostra uma quermesse de
colonizadores sul-africanos descendentes de holandeses.

PRODUÇÃO TIPOGRÁFICA
Após vários anos de restauração, a tipografia da Casa da Xilogravura começou a
funcionar.
Nela, variados textos têm sido compostos, com tipos móveis, e impressos, um a um,
em prensa manual, artesanalmente. Vinte e oito publicações já estão disponíveis na lojinha
da Casa da Xilogravura, incluindo versos ou frases célebres de Leonardo da Vinci, Júlio
Cesar, Horácio, André Maurois, Fernando Pessoa, Raul de Leone, Monteiro Lobato, Mário de
Sá Carneiro, Kurt Ingerl, John Keats, Saint-Exupéry, Antonio Machado e outros, inclusive um
de Luís de Camões, cujo curioso texto, abaixo transcrito, é pouquíssimo conhecido:

“... dias há que na alma me tem posto
Um não sei quê que nasce não sei onde,
Vem não sei como, e dói não sei por quê.”

Serão inseridos no site da Casa da Xilogravura na internet, proximamente, os textos produzidos na
tipografia do Museu.

VISITA DO CPC DA USP À CASA DA XILOGRAVURA
A Casa da Xilogravura teve a honra de receber, em 12 de dezembro de 2012, a visita
do Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira, Diretor Geral do Centro de Preservação Cultural da
Universidade de São Paulo. O professor Lira e as especialistas Cibele Monteiro da Silva e
Lucimara Vianna, integrantes da equipe do CPC, percorreram todas as dependências do
Museu e informaram-se pormenorizadamente sobre seu acervo, funcionamento e projetos.
Dessa visita resultou uma reunião de trabalho realizada em São Paulo em 9 de
janeiro de 2013, no CPC, na qual as equipes de ambas as entidades se reuniram e decidiram
organizar uma exposição a respeito de xilogravura e assuntos correlatos. A mostra, cuja
organização já está em curso, será exibida de abril a junho próximos, na Casa da Dona Yaya,
sede do CPC da USP, em São Paulo, e posteriormente em outras unidades da Universidade
de São Paulo situadas na Capital e no interior do Estado.
Na foto abaixo, flagrante da referida visita à Casa da Xilogravura.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
25 GRAVADORES SANTISTAS
Com esta mo stra, de janeiro até final de março de 2013, a cidade de
Santos marca boa presença na Casa da Xilogravura,.
Organizada pela artista plástica e professora Márcia Santtos, esta nova
exposição temporária conta com gravuras de variadas técnicas de impressão , de
autoria dos seguintes artistas: Ademir Francisco, Áurea Nogueira Lima, Bruno
Patto, Cláudia Ribeiro, Deusa Lucas, Eunice Vaz, Fernanda Solla, Flávio Paes
Pedro, Flávio Polo, José Dias, Joyce Farias, Márcia Santtos, Márcio Santos,
Marise Escobar, Milton Nisti, Nancy Nastari, Paula Gomes, Paula Paschoal,
Priscila Bo nfim, Rachel Midori, Renata Salgado, Rosário Solla, Sandra Moraes,
Sandra Regina Alves e Zilá Araujo.
O grupo homenageia a artista portuguesa Mariana Quito que implantou
uma tradição gráfica em Santos, tarefa para a qual Márcia Santtos, curadora da
mostra, tem dado co ntinuidade.

SORTEIO DE GRAVURA
Foi realizado mais um sorteio de gravura. A ele concorreram,
gratuitamente, todas as pessoas que visitaram a Casa da Xilogravura de 1º de
julho a 3 de dezembro de 2012 e preencheram a ficha numerada de seu bilhete
de ingresso.
O sorteio, realizado no dia 14 de janeiro p.p., garantiu o prêmio para a ficha de
número 7644, de Maria Isabel S.S., de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que visitou o
Museu em agosto de 2012. A ela, foi remetida, por correio, a xilogravura adiante exibida,
com poesia impressa tipograficamente no Museu, ambas de Antonio F. Costella.

Acima: Fotos do sorteio e da gravura sorteada

_______________________________________________________________
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

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

