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MARÇO de 2018

REVELADA A ESCOLHA POPULAR NA EXPOSIÇÃO “30 ANOS”
A Exposição Comemorativa dos “30 Anos do Museu Casa a Xilogravura” esteve aberta
ao público até o dia 26 de fevereiro de 2018, recebendo grande visitação. A cada visitante foi
oferecida a oportunidade de votar, para escolher o artista cuja obra mais o tivesse agradado.
Muitos exerceram esse direito de voto.
Aberta a urna e apurados os votos, verificou-se que o público, por maioria, escolheu o
nome de Lucie Maria Schreiner, artista do interior do Paraná, que já fazia parte o acervo do
Museu e havia ganho o Grande Prêmio Reencontro Casa da Xilogravura.
A artista, que já merecia parabéns pelo prêmio, receberá agora um diploma alusivo à
nova distinção, decidida por escolha popular direta.

CATÁLOGO DA CASA DA XILOGRAVURA
Já foi enviado para a gráfica o texto do catálogo do Museu, no qual constam os nomes
de todos os artistas cujas obras estão incorporadas ao acervo da Casa da Xilogravura até o mês
de janeiro de 2018, inclusive. Nesse rol, foram inseridos, é óbvio, também os nomes dos
participantes do Concurso Comemorativo dos 30 Anos.
O título da nova publicação será “ Casa da Xilogravura – Museu e Artistas” , seu texto
é bilíngue (português/inglês) e contém os nomes de 1.257 artistas brasileiros e estrangeiros.

EXPOSIÇÃO DE GRAVURAS E PALESTRA DE GEORGE GUTLICH
A Casa da Xilogravura abrirá em 24 de março de 2018 a exposição de “Gravuras de
George Gutlich”, que poderá ser visitada pelo público até 4 de junho de 2018. A mostra se
comporá de xilogravuras e calcogravuras, ou seja, impressões com matrizes de madeira ou de
metal, respectivamente.
No dia da abertura de sua exposição, às 14 horas, o artista George Gutlich fará uma
palestra para o público, na qual falará de gravura em geral e também de seu trabalho gráfico e,
para esse evento, ficam convidados todos os visitantes do Museu.

OUTRAS MOSTRAS TEMPORÁRIAS PREVISTAS PARA 2018
Sem prejuízo da realização de outros eventos, a Casa da Xilogravura já programou as seguintes
mostras temporárias para o ano de 2018:
Artistas Peruanos, com curadoria de Jesus Munive, de junho a agosto; e
Xilogravuras Paulistanas, do artista Célio Rosa, de setembro a novembro.

“ARTISTA DO ANO” NA CASA DAXILOGRAVURA
Agora, a Casa da Xilogravura passará a dar o título de Artista do Ano ao gravador por
ela escolhido para a primeira mostra temporária do ano. O gravador escolhido presentemente
foi George Gutlich e, por consequência, o Museu o proclama seu Artista do Ano de 2018.
George Rembrandt Gutlich nasceu em São José dos Campos em 1968. Em seus
cinquenta anos de idade, viveu várias vidas em uma só, tamanha foi a variedade e a
quantidade de trabalhos que encetou e desenvolveu no campo da Arte.

Exercitando seu talento em várias áreas das Artes Plásticas, marcou presença com
especial força no campo da gravura, tanto em metal, como na de matriz em madeira,
contando-se às dezenas suas exposições – coletivas e individuais – no Brasil e no Exterior.
Formado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, fez
Especialização em Museologia, no Instituto de Museologia de São Paulo; Mestrado em Ciências
Ambientais, na Universidade de Taubaté; Doutorado em Artes, na Universidade Estadual de
Campinas; e Pós-Doutorado, na Universidade de Lisboa. Lecionou, ao longo de décadas, em
várias instituições educacionais e desenvolveu carreira docente na Universidade de Taubaté.
Mais recentemente, conquistou, em concurso, também o cargo de Professor Adjunto na
Universidade Federal de Minas Gerais. É autor do livro “Arcádia Nassoviana”.

SORTEIO DE GRAVURAS
Realizou-se neste mês o sorteio de duas gravuras, às quais concorreram,
gratuitamente, todas as pessoas que visitaram a Casa da Xilogravura no segundo
semestre de 2017 e preencheram a respectiva ficha de ingresso.
Foram premiadas as seguintes fichas: número 47502 de D.C., residente em Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, e a número 49196 de M.F.M.R, residente em Uberaba, Minas
Gerais. Os sorteados receberão suas gravuras pelo Correio.
MUSEU CASA DA XILOGRAVURA
Horário de funcionamento: das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, de 5ª. a 2ª. feira
(só fecha nas terças e quartas-feiras)
FECHA de 1 a 25 de dezembro.
Av. Eduardo Moreira da Cruz, 295, Bairro Jaguaribe, Campos do Jordão.
Entrada = R$10,00
Mais de 60 anos, estudantes e professores = R$ 5,00
Menores de 12 anos = Grátis
Professores, funcionários e alunos da USP = Grátis
Grupos de alunos de escolas gratuitas previamente agendados = Grátis
www.casadaxilogravura.com.br
Mais informações sobre os eventos:
Fone(12)3662-1832
contato@casadaxilogravura.com.br

