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CATÁLOGO DA CASA DA XILOGRAVURA
Já foi lançada, com ótimo acolhimento de todos, a publicação Casa da
Xilogravura – Museu e Artistas, na qual, além de outras informações e
fotografias, constam os nomes dos 1.257 artistas cujas obras estão incorporadas
ao acervo do Museu Casa da Xilogravura até o mês de janeiro de 2018, inclusive.
Com texto bilíngue (português/inglês), esse catálogo foi distribuído para centenas
de museus e instituições culturais brasileiras e estrangeiras, além da mídia
impressa e eletrônica.
Exemplares de Casa da Xilogravura – Museu e Artistas estão à disposição dos
interessados e, para tanto, foram encaminhados às livrarias por intermédio das
distribuidoras Ramalivros e Inovação, de São Paulo, e também podem ser
encontrados na lojinha do Museu Casa da Xilogravura, ao preço de R$ 18,00.

EXPOSIÇÃO DE GRAVURAS PERUANAS E PALESTRA DE MANUEL
MUNIVE
A Casa da Xilogravura continua a exibir uma magnífica mostra de xilogravuras de
artistas de Arequipa, Peru, até o dia 5 de agosto de 2018.
No dia 4 de agosto de 2018, às 14,30 horas, estará presente em nosso Museu,
vindo especialmente do Peru, o professor e crítico de arte Manuel Munive, que é o
curador dessa exposição, o qual então proferirá uma palestra sobre Arte e Cultura
peruana, inclusive de Arequipa.
Agradecemos o apoio do Governo do Peru que recebemos por intermédio do
Consulado Geral em São Paulo.
Convidamos para a mostra e para a palestra todos os interessados.

MOSTRA TEMPORÁRIA: CÉLIO ROSA - RETROSPECTIVA
A Casa da Xilogravura exporá de 23 de agosto até 30 de novembro de 2018,
umaRETROSPECTIVA das obras gráficas de Célio Rosa. Além de duas dezenas
de xilogravuras, exibem-se também duas litografias do artista.
A mostra inclui ainda uma interessantíssima e rara coleção de nove provas de
estado de uma xilogravura colorida de Célio Rosa produzida com a técnica,
também pouco conhecida, de matriz perdida.

“ENCONTRO COM O ARTISTA”: CÉLIO ROSA
No dia 8 de setembro de 2018, às 14,30 horas, os visitantes da Casa da
Xilogravura terão a oportunidade de encontrar-se e conversar com o artistaexpositor Célio Rosa, que falará a respeito de técnicas artísticas e de suas
experiências pessoais nessa área.
Hoje com 82 anos de idade, o artista dedicou-se durante seis décadas às artes
plásticas e ao seu magistério. Nascido em Itapetininga, em 1936, Célio Rosa formouse na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, onde depois lecionou durante a maior
parte de sua vida.

XiloPrint2019
Já estão abertas as inscrições para a International Exhibition: XiloPrint2019,
grande certame patrocinado pelo Museu Casa da Xilogravura ao qual poderão
concorrer apenas xilógrafos residentes fora do Brasil. Participarão as obras
inscritas e recebidas até 30 de novembro de 2018. Haverá prêmios, diplomas de
participação e uma exposição das obras concorrentes a ser realizada no ano de
2019 no Museu.
O primeiro artista a inscrever-se foi um holandês. Quanto aos demais, espera-se
que sejam de todo o vasto mundo, como declara o mote do evento: We are
looking for woodcut and wood engraving prints all over the world.

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 primeiro semestre de 2018 e preencheram a respectiva
ficha de ingresso.
Foram premiados os seguintes ingressos: número 49.531 de G.C.K, residente em
São Paulo - SP, e número 53.140, de E.F.B., residente em Uberlândia, 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. CEP
12460-000
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)36621832
contato@casadaxilogravura.com.br

International Exhibition: XiloPrint 2019 Brazil
www.casadaxilogravura.com.br
Home > Exhibits > Highlight of the turn

The Xylography Museum / Museu Casa da Xilogravura invites all the engravers of the world
who do not live in Brazil to take part in the International Exhibition: XiloPrint 2019 Brazil
by sending, for free, one woodcut or wood engraving print (without frame; free measures)
till 31 November 2018 to the following address:

Museu Casa da Xilogravura
Caixa postal 42
12460-000 Campos do Jordão – SP
Brazil

Only one artist will be selected to get the XyloPrint 2019 Brazil Prize, award equivalent to US$
1,000 (one thousand USA dollars).
Xylography Museum will issue a personal Participation Certificate to everyone print sender.
The prints will be exhibited at International Exhibition: XiloPrint 2019 Brazil (Museu Casa da
Xilogravura/Xylography Museum, Campos do Jordão City, year 2019.)

The sent woodcut, will integrate forever the xylography Museum collection . They will not
return to the senders.

To participate, please, write the below information on paper in capital letters, sign it and send
it inside the package with the woodcut/wood engraving print:

International Exhibition: XiloPrint 2019 Brazil
Title (name) of the artwork:
Year, number and dimensions (height x width) of the artwork:
Artist’s full name:
Artistic name:
Brief Curriculum Vitae:
Address:
City:
State or Region:
Country:
ZIP Code:

Telephone number:

e-mail:

Thank you and good luck

We are looking for woodcut and wood engraving prints all over the world

