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Artes plasticas 

Dezesseis paises mostram gravura 
Maria Esteia Jordão de Campos 

cios-fundadores e uma diretoria formada por Clovis Gra-
ciano (socio fundador e vice-presidente)-, Carlos Suliê do 
Amaral, Flavio Pinho de Almeida; Haydée Lee; Lazaro de 
Mello Brandão; Maria Luiza D'Orey Lacerda Soares; Roberto 
de Abreu Sodré; Stella Barbosa Ferraz; Stella Teixeira de 
Barros; e Sylvia Pupo Neto. 

Setecentas gravuras de 170 dos mais importantes grava-
dores de 16 paises (a de Luanda, África do Sul, chegou há 
poucos dias) estão na II Exposição Internacional de Gra-
vura que a NUGRASP — Núcleo de Gravadores de São 
Paulo — inaugura às 19 horas de hoje no Museu de Arte 
Moderna, Parque Ibirapuera, com a colaboração do Governo 
do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura, Esportes 
e Turismo, 

Dos participantes, 105 são brasileiros, entre eles Aldo 
Bonadei, Clovis Graciano, Edith Behring, Ernestina Karman, 
José Guyer Salles, Kikue Kato, Livio Abramo, Lucilia de 
Toledo Mezzotero, Maria Antonieta de Souza Barros, Maria 
Del Carmen Perez Sola, Marilia Rodrigues, Marcello Gras-
sman, Marina Caran, Mario Gruber, Massuo Nakakubo, Moa-
cyr Rocha, Odeto Guersoni, Odito Me.striner. Rossini Perez, 
Tarsila do Amaral, Vera Bocaiúva Mindlin e Wesley Du-
ke Lee. 

Dos estrangeiros iparticipam: dois da Alemanha, cinco da 
Argentina, três da França, seis da Italia, três da Iugoslavia, 
dois do Japão, 36 dos Estados Unidos, e os oito restantes 
são do Canadá, Chile, China, Espanha, Coréia do Sul, Peru, 
Portugal e África do Sul. O gravador inglês S. W. Hayter, 
do "Atelier 17", de Paris, e que representa a França, será 
o único da exposição que terá uma sala especial, com 20 
gravuras. 

Os preços das gravuras, originais e assinadas, variam de 
Cr$ 300,00 a Cr$ 3 000,00. A exposição estará aberta ao 
publico até o dia 27, de terça-feira a sabado das 15h30 às 
22 horas, e aos domingos, das 11,30 às 18 horas. 

Intercâmbio 
"A I Exposição Internacional de Gravura, realizada na 

Fundação Armando Alvares Penteado, em 1969, foi organi-
zada como uma ousadia de minha parte" — diz Izar do 
Amaral Berlinck, presidente do NUGRASP, que naquela épo-
ca acabara de chegar da Europa e só pensava num maior 
intercâmbio artistico-cultural com os vários paises. 

E foi com este desejo de união que Izar organizou sua 
primeira exposição internacional e agora a segunda, desta 
vez com mais coragem devido ao sucesso extraordinário 
obtido com a sua "ousadia", quando todas as gravuras es-
trangeiros foram vendidas. "E a outra era a metade desta 
atual" — diz Izar. 

Para a presidente do NUGRASP, é na gravura que o 
Brasil melhor se apresenta tanto aqui como no Exterior. 
Principalmente num momento em que ela é tão respeitaãa 
pelos paises estrangeiros. E Izar chega mesmo a dizer que, 
com o tempo, "gravura vai tomar o lugar primordial no 
campo da arte, tanto nacional como internacional, pois já 
é, com a introdução da cor (na gravura), uma seria compe-
tidora da pintura, pois proporciona trabalhos de alto gaba-
rito, por preços mais acessíveis, aos amantes da arte, que 
não poderiam se dar ao prazer de ter uma pintura excelente 
e com nome de fama". 

Nova sede 
O NUGRASP, que foi fundado em 1965 e já ocupou 

provisoriamente algumas salas do Pavilhão da Bienal, está 
agora instalado numa casa da rua Barão de Capanema, 320 
(esquina da alameda Ministro Rocha Azevedo). Tem cinco 
oficinas, das quais duas de gravura, uma de xilogravura e 
xilografia, uma de litografia e outra de serigrafia, alem de 
sala especial, onde os gravadores podem aprender, com hora 
marcada, os "mistérios" de impressão, sob a orientação dos 
gravadores Maria Del Carmen Perez Sola, que está desde o 
começo no NUGRASP, João Luiz Chaves e Romildo Paiva. 

Para Izar do Amaral Berlinck, as técnicas mais impor-
tantes da gravura são: talho-doce <gravura cuja matriz é em 
metal: cobre, latão ou zinco, trabalhada em agua-forte, agua 
tinta, buril, ponta seca, etc.)-, xilogravura e xilografia, (ma-
triz de madeira de topo ou de fio); litografia (matriz de 
pedra especial e variações sobre o zinco); e serigrafia, ou 
"silkscreen" (matriz de nylcm ou seda esticada sobre um 
chassi de madeira). 

A nova sede do NUGRASP terá também uma galeria ex-
clusivamente de gravuras — "Casa da Gravura" — que será 
inaugurada no começo de outubro com uma exposição dos 
trabalhos de José Guyer Salles, que atualmente trabalha na 
"Pratt Gr a fie Center" de Nova York. 

Nascido da necessidade de uma prensa (os artistas não 
tinham onde fazer a impressão de seus trabalhos), que Izar 
do Amaral Berlinck possuía, o NUGRASP conta com 30 so-

0 trabalho minucioso do Italiano Vairo Mongatti 

Izar do Amaral Berlinck e sua gravurâ "Outono" Gravura de Mariana Quito, de Luanda, África do Sul 

Xi lo do italiano Cario Contini 


