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III SEMANA DA GRAVURA 

20 a 23 de outubro 2015 

 

Programação 

Oficinas 

 

TARDE – das 14h às 17h 

Cartum 

Augusto Frank Bier 

Oficina prática e teórica sobre os conceitos de cartum, charge, 

caricatura, ilustração, tira e quadrinhos. 

Data: dias 20 e 21 

Local: Sala Desenho I 

 

 

Transferência de Imagem para Gravura em Metal 

Marcos Sanches 

Oficina de transferência de imagem xerográfica para matriz metálica, 

através de procedimentos simples e acessíveis, possibilitando posterior 

tratamento de matriz mediante técnicas básicas de gravura em metal, como 

água forte, água tinta e outros. 

Data: dias 22 e 23 

Local:Oficina de Gravura em Metal 
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Serigrafia Alternativa 

Itapa Rodrigues 

A serigrafia alternativa é uma versão da serigrafia industrial mais voltada 

para a expressão artística e com custos mais reduzidos, além de ser mais 

adaptável a diferentes espaços e ter uma relação mais direta com o 

reaproveitamento de materiais. Nessa oficina experimenta-se a gravação de 

telas com a luz do dia, dispensam-se fotolitos, usam-se fotocópias comuns ou 

artes recortadas e experimenta-se também a impressão com tintas à base de 

água possibilitando que se imprima sobre tecidos, papel e outras superfícies. 

Data: dias 20 e 21  

Local:Oficina de Serigrafia 
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NOITE/ 19h às 22h 

Cartazes Xilográficos 

Amir Brito Cadôr  

A proposta da oficina é pensar o texto como imagem, integrado na  

composição de um cartaz a ser impresso em xilogravura. Serão realizados  

estudos preparatórios, considerando questões de caligrafia e tipografia,  

poesia visual e caligramas.                                      

Data: de 20 a 23 de outubro 

Local: Oficina de Gravura em Metal 

 

Fanzine 

Tridente 

Oficina prática sobre publicações indendentes (fanzine), sua história, 

tipos de dobraduras e cortes. Serão apresentadas formas alternativas de 

impressão para a tiragem de um fanzine, utilizando a técnica do stencil com 

tinta acrílica ou spray, serigrafia e outros, estimulando a criatividade e 

publicação de ideias.  

Idade mínima de 14 anos. 

Data: dias 22 e 23  

Local: Sala Desenho I 
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PALESTRAS 

Horário: 17:30 

Local: Auditório do Atelier Livre 

 

Dia: 20 de outubro 

Artistas Ilustradores - A modernidade impressa nas 

publicações da antiga Livraria do Globo 

Paula Ramos 

Surgida em Porto Alegre, em 1883, a antiga Livraria do Globo foi uma 

das mais importantes editoras brasileiras da primeira metade do século XX. 

Além de ter traduzido para o português nomes referenciais da literatura 

internacional, a Globo investiu em novos autores, bem como numa linguagem 

gráfica arrojada, a cargo dos artistas que trabalhavam na "Secção de 

Desenho", coordenada pelo alemão Ernst Zeuner (1895–1967). Entre eles, 

estavam João Fahrion (1898–1970), Edgar Koetz (1913–1969) e Nelson Boeira 

Faedrich (1912–1994), alguns dos principais nomes do cenário artístico local. A 

palestra discorre sobre essa produção e personagens, discutindo a introdução 

da modernidade visual no Rio Grande do Sul pela ilustração e artes gráficas. 

 

Dia: 21 de outubro 

A publicação artística e seus espaços de circulação 

Paulo Silveira  

           A participação cultural, o empenho conceitual, o ímpeto pela atenção, a 

capacitação produtiva, a opção estratégica, a formação do público e – por que 

não? – o senso de oportunidade, todos ou alguns destes fatores animam as 

técnicas de comercialização artística e o atendimento do objetivo 

comunicacional da arte. No início do século XXI o mercado de livros de artista e 

publicações afins parece repetir: “We have won! Haven’t we?”. 
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Dia: 22 de outubro  

Imagem Pensada: da gravura ao impresso 

Amir Cador 

A palestra aborda práticas contemporâneas que se baseiam no conceito de 

“gráfica” para produzir imagens que são reproduzidas em suportes diversos. O 

resultado, muitas vezes, provoca a pergunta: são ou não são gravuras?  

Dia: 23 de outubro 

Conversa com os artistas: 

Marcos Sanches e Tridente sobre seus processos criativos. 
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VISITAS AOS ATELIES DE GRAVURA 

De 20 a 22 de outubro 

Das 10h às 12h 

 

Dia: 20 de outubro 

Estúdio Zoravia Bettiol 

 

Dia: 21 de outubro 

Museu do Trabalho 

 

Dia: Atelier Serigráfico e Estúdio Hybrido 

 

NOA NOA - Feira de Arte Impressa 

Dias 24 e 25 de outubro, sábado e domingo, das 14h às 20h. 

Local:Centro Municipal de Cultura, Atelier Livre da Prefeitura Xico 

Stockinger. 

 

Exposição: 

FANZINOTECA 

Local: Espaço Alternativo, Atelier Livre 

Abertura: 06 de outubro 

Visitação: de 07 a 29 de outubro  

Horário: de segundas a sextas- feiras, das 9h às 20h. 
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