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GIACHINI,Adriana.

Arte gravada: será inaugurada hoje no Campus I da PucCampinas a exposição 'Grabados e Gravuras'. Correio Popular, Campinas,
27 age. 2003.
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I DAPUC-CAMPINASA EXPOSiÇÃO
'GRABADOS& GRAVURAS'
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gravurasemmetal,assinadaspelosartis-

,ADRIAN~GIACHINI
tas do núcleo, e que podem ser alternadas
Do COlTelO
Popular formando opções de "quadros" diferentes.
=ral@cpopula~com.br
Além disso ' trata-se da edi ção com' o
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maiorparticipaçãode estrangeiros.Entre
q~e-rnclm premlOS I os artistas destaca-se a uruguaia Leonilda

, Com um.curr~ulo
ate no exterior, ~ expo,s~çao G~a!!ados &
G~avu:aschega a sua setIma edIçaoe,pela
prImeIra ve.zdesde 1996,volta a ~er exposta~mCampmas':Amostra,organIZadape!o
~~cleo Olho L~t~?, e que co~ta com 8:Po~o
.daiPUC-Camprnas, temvermssageho]e,as
20h30, no Espaço Cultural Planet ~a Fé;\Culdade
de Artes VIsuaIS ~CLC~,
no Campus I da umverSIdade .
.
Cerca d e 47 ar t IS,ta s,

representantes de sete

paísesda~éricaLatina

Gonzales, muita conhecida no país de ori-

gem e também uma das pioneiras em montar ateliês de gravuras no Peru e no México.
Outros nomes são: Adrian Chiacchetti, Berta de Biahr e SandraLa Porta (Argentina), Fernando Torres (Equador), Olga
Blinder(paraguai)eJorgeAra(peru),entre
outros. Do Brasil, participam 17 artistas,
entre eles: Adrianode Carvalho, AlexRoch,
Celina Carvalho Euclides Sandoval Már.'.
'
CIOZago, Wallace M. de MedeIros e Young
Koh
'
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é, naturalmente, Brasil- vurasjávisitou
assinam 60gravuras em as cidades de
metal, papel, madeira e Corumbá(MS),
pedra. Esta é uma das Brasília (DF),
:.tiArvoie~i/ilYiâa,
maiores ediçõesda expo- Piracicaba e
xilogravura," Raul
sição que, pela primeira Franca (SP) e
Cattelani (Uruguai)
vez,presta uma homena- Québec, no
gem especial: é dedicada Canadá, quanao artista plásticobrasileiroHenriqueSpen- I do recebeu o
gler, assassineMoem maio, durante .uma prêmio Prix
tentativa de assalto em sua casa, no muni- Des Arts et de
cípio de Coxim,no Mato Grosso do Sul.
La Culture de
O curador
da exposição,Paulo Cheida Uni ver s i t é Reg;;:;:::":":":':"
.
~ressos 7":'-=:"";<::"":""
com ~Iorla 1 11
Sans, dIZ que acrescentou duas obras doa- Lava I,
pe Ia
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das pelo artista, em 1997,ao acervo do Olho organização e xllogravura, O~valdoJalil
Latino. Há quase seis anos, ele particiyava valorização da
(ArgentIl1a)
de exposições organizadas por Sans. "E fim- arte na América Latina, em 1998..

damentalqueopúblicodeCampinasconheça a

importáncia dele", diz. Além de artis-

Inicialmente anual, a mostra passou a
ser bienal desde a última edição, em 2001.

tiI plástico (ele desenvolvia uma técnica HáseisanossempassarporCampinas,está
pôuco conhecida, chamada cotton), Splenglerera diretor de cultura de Coxime mem.
br~ atiyo de associações em favor da cultura rndIgena. Sua morte te~e"ampla repercussão na região.
7a GRABADOS & GRAVURAS

A sétima edição da exposição tem duas
grandes novidades: a primeira é o projeto
Gravura Artística da Faculdade de Artes
Visuais, que apresenta trabalhos de 13alunos do último ano do curso de Artes Visuais
com Ênfase em Design da PUC-Campinas.
"É uma parceria importante com a universidade, porque destaca o trabalho de novos
artistas", acredita o curador, que é professor de gravuras do curso.
A outra boa nova é a inauguração do
álbum do Olho Latino, intitulado Poderes,
na verdade uma caixa_de madeira com 14

de volta a cidade e pode ser vista como uma~
"abertura" de um evento maior, aBienalda'~
Gr~vura, também organizada pelo Olho
Latino,queentraemcartaznomesquevem'1
no Sesc. A Bienal terá intensa participação
de artistas nacionais. "Tenho certeza que os
dois eventos, mais a exposição Chile Internacional (também com curadotia de Sans
e que está circulando o Brasil com apoio da
Caixa Econômica Federal), vão repercutir
de forma bastante positiva para a produção
de gravuras no Pais, principalmente no Inte-'
rior de São Paulo", avalia.
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7! Grabados & Gravuras - Abertura hoje, às r
20h30, no espaço Cultural Planet da faculdade de Artes
Visuais, da PUUampinas

(Rodovia Dom Pedro I, km

136, Parque das Universidades, Campinas). Até 12
de setembro, de segunda a sexta, das 14h às 17h
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