CASA DA XILOGRAVURA
JANEIRO de 2019

MOSTRA DE LONGA DURAÇÃO:
Após reforma no prédio, as obras da Casa da Xilogravura passaram a dispor de mais
salas com ampliação do espaço expositivo e, em consequência, tornou-se possível apresentar
maior número de artistas expostos, permitindo renovação radical na mostra de longa duração.
Alguns poucos artistas foram retirados, mas suas gravuras substituídas pelas de outros em
muito maior número. Houve, enfim, uma renovação de cerca de 70% de autores e/ou de
obras exibidos. O fato de a coleção do Museu possuir, hoje, cerca de 1300 artistas brasileiros e
estrangeiros permitiu substituições e acréscimos fartos e oportunos. Visitantes que já
estiveram no Museu antes, e voltarem agora, verão quase que uma “outra” Casa da
Xilogravura.
MOSTRAS TEMPORÁRIAS:
KAMILA VASQUES – de 1.1.2019 até 31.3.2019 – Mostra de 20 xilogravuras em cuja
feitura a artista se inspirou em letras e suas famílias, com as quais produziu intervenções
gráficas aplicadas em duas portas da Casa da Xilogravura.
DENISE Müller - de 26.1.2019 a 31.3.2019 – Artista de Ribeirão Preto exibe 16
xilogravuras em branco e preto de temas variados e forte personalidade, as quais atestam a
maturidade artística da autora.
LEDA CAMPESTRIN e ANTONIO COSTELLA – de 10.1.2019 a 31.3.2019 – Mostra de
xilogravuras de um casal que, de tão apaixonado pela impressão com matrizes de madeira,
dirige por iniciativa própria o Museu Casa da Xilogravura.
XILOPRINT 2019 BRAZIL –30.4.2019 a 27.8.2019 – Obras de artistas de vários países,
representativas do que se faz hoje em matéria de xilografia no mundo. Mostra resultante de
um edital/convite enviado somente a xilógrafos que não residem no Brasil.

ENCONTRO COM O ARTISTA:
DENISE MÜLLER – dia 2 de março de 2019, às 14,30 horas (*).
KAMILA VASQUES - dia 23 de março de 2019, às 14,30 horas (*).
(*) Nas datas e hora indicadas, as referidas artistas terão a oportunidade de conversar
com os visitantes da Casa da Xilogravura e explicar como desenvolvem seu trabalho
artístico. (Entrada franca.)
XILOPRINT 2019 BRAZIL:
Está se revelando um sucesso o concurso ExpoPrint 2019-Brazil Já se inscreveram
quatro dezenas de gravadores residentes na Europa (Alemanha, Espanha, França, Grécia,
Holanda, Itália e Portugal), na Ásia (China, Macau, Timor Leste e Taiwan), na América do
Norte (Canadá, Estados Unidos e México) e na América do Sul (Argentina, Colômbia, Peru e
Venezuela). As inscrições, que são limitadas a artistas residentes fora do Brasil vão até 15 de
fevereiro de 2019. Os trabalhos inscritos e aceitos serão objeto de uma exposição que se
realizará na Casa da Xilogravura de 30 de abril a 27 de agosto de 2019.

OBJETOS TAMBÉM FAZEM HISTÓRIA
A Casa da Xilogravura começará a exibir, em uma nova vitrine, objetos que de algum
modo contribuíram para o mundo da xilogravura e, hoje, são peças de valor histórico em sua
coleção, como, por exemplo, um tampão de entintar que foi de Marcelo Grassmann, um
macete de jacarandá utilizado durante décadas por Calasans Neto, etc.
Tendo em vista ampliar sua coleção de objetos com interesse histórico para o mundo
da gráfica, a Casa da Xilogravura convida os gravadores a doarem algum objeto de qualquer
tipo, que já não usem mais, nem tenha valor econômico, para que esse objeto venha a
integrar o acervo do Museu.
SORTEIO DE GRAVURAS
Realizou-se neste mês o sorteio das duas gravuras, às quais concorreram,
gratuitamente, todas as pessoas que visitaram a Casa da Xilogravura no segundo
semestre de 2018 e preencheram a respectiva ficha de ingresso.
Foram premiadas as seguintes fichas: número 54390, de Maria R. C., residente em São
José da Laje, Estado de Alagoas; e número 54268, de Lorenzzo R., residente em Penápolis,
Estado de São Paulo.
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

