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NESTA EDIÇÃO:
- Exposições temporárias:
Estalactites Tipográficas, Guilherme Mansur – 1.1.2014 até 3.3.2014
Xilogravura Contemporânea no Peru -15.3.14 até 19.5.14
Xilógrafos de Juazeiro do Norte – 29.5.14 a 4.8.14
- Palestra
- Levantamento do acervo da Casa da Xilogravura
- Sorteio de gravura

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS:
ESTALACTITES TIPOGRÁFICAS
(de 1 de janeiro de 2014 a 3 de março de 2014)
Exposição que nos permite vivenciar, com surpresa e prazer estético, o
“entrosamento” entre o chumbo da tipografia e o chip do computador.
O designer Guilherme Mansur fotografou tipos metálicos de sua tipografia e,
com essas imagens digitalizadas de letras, realizou obra que alguém já denominou
“digitipografia”. Diagramou no computador poemas de August Stramm, um dos
esteios do Expressionismo alemão, traduzidos pelo poeta brasileiro Augusto de
Campos. A mostra exibe os poemas em painéis de grande formato (fotos abaixo).

XILOGRAVURA CONTEMPORÂNEA DO PERU
(de 15 de março de 2014 a 19 de maio de 2014)
Será uma exposição sob curadoria do historiador da arte Manuel Munive
Maco, a qual contou com apoio do Consulado do Peru em São Paulo, na pessoa de
seu Consul Adjunto Dr. Fernando Alvarez.
Nessa mostra serão exibidas xilogravuras de sete artistas do Peru. Suas
datas de nascimento, que abaixo acompanham seus nomes, nos permitem observar

que eles têm ou tiveram (um deles é falecido) atuação recente na arte gráfica do
País vizinho. São eles: Alberto Ramos (Tacna, 1953), Carlos Bernasconi (Lima,
1924), Felix Rebolledo (Catacoos, 1944 – Lima, 1986), Israel Tolentino (Huanuco,
1975), Luiz Torres (Lima, 1984), Marco Albuquerque (Lima, 1968) e Martin
Moratillo (Callao, 1968).

XILÓGRAFOS DE JUAZEIRO DO NORTE
(de 29 de maio de 2014 a 4 de agosto de 2014)
Mostra coletiva reunirá uma dezena de artistas da região do Cariri,
tradicional produtora de xilografia de cordel no Nordeste. Nessa cidade cearense
permanece viva a atividade xilográfica, embora hoje nem sempre a arte xilográfica
cumpra a função de ilustrar folhetos tipográficos. Os artistas, agora, produzem
obras em formato maior que são disputadas por colecionadores brasileiros e
estrangeiros.
Os xilógrafos que comporão a mostra são os mais representativos da arte de
Juazeiro do Norte.

PALESTRA DE MANUEL MUNIVE
Em 15 de março de 2014, às 16 horas, o público visitante da Casa da
Xilogravura terá a oportunidade de assistir a uma palestra do curador da exposição
de artistas peruanos, Manuel Munive Maco.
Curador independente e crítico de arte, nascido em Lima, Peru, em 1971,
Manuel Munive estudou na Escola de Arte da Universidade San Marco e na Escola
de Periodismo Bausate y Mesa. Publicou artigos, ensaios e livros sobre artes
visuais. Ministrou cursos e seminários em diversas instituições prestigiosas do Peru.
O tema de seus trabalhos é, predominantemente, a arte peruana contemporânea,
em especial gravura, fotografia, pintura, escultura e novas mídias.
A palestra terá entrada franca.

LEVANTAMENTO DO ACERVO DA CASA DA XILOGRAVURA
Durante o ano de 2013, realizou-se na Casa da Xilogravura um
trabalho muito necessário para a adequada gestão da coleção do Museu.
Executou-se uma atualização do levantamento das obras do acervo, com
os objetivos de melhor documentar seu tombamento e enriquecer a ficha
de cada obra.
Embora ainda não concluída, a tarefa já permitiu computar
gravuras de quase seis centenas de artistas. No momento, já temos
certeza de que a coleção da Casa da Xilogravura reúne obras de 567
autores. É possível que esse número ainda aumente um pouco até a
conclusão do levantamento.
Como, de cada artista, é comum o Museu dispor de várias obras,
às vezes até algumas dezenas, é fácil imaginar que o acervo já conte
milhares de xilogravuras. Em 2014, concluído o levantamento, esse
número será conhecido com exatidão.

SORTEIO DE GRAVURA

Sorteio

Xilogravurasorteada

Mantendo o já tradicional costume, realizamos mais um sorteio de
gravura, ao qual concorreram, gratuitamente, todas as pessoas que
visitaram a Casa da Xilogravura no semestre anterior ao sorteio e
preencheram a ficha numerada de seu bilhete de ingresso.
Nesta vez, foi sorteada a ficha de número 15.787, de Vânia R., de São
Paulo, Capital, residente no bairro da Vila Formosa.
A ela, foi remetida, por correio, a xilogravura aqui exibida, de autoria da
artista Leda Campestrin.

_______________________________________________________________
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$ 5,00 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 estará fechada para reformas durante o período de 1 a 25
de dezembro de 2014.

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

