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Exposição promove encontro de 
gravurista popular com erudito 

Reprodução 

 
"O político", de J. Miguel 

Carolina Oms 
Especial para Terra Magazine 

Além da xilogravura, Miguel e Fabrício não têm muito em comum. Pelo menos não tinham. Agora, no 
mínimo, possuem obras de arte e uma história para contar - resultado dos seis dias que passaram juntos 
no ateliê de J. Miguel, em Pernambuco, na cidade de Bezerros.  

A quatro mãos, por seis dias, das sete da manhã às cinco da tarde, eles passaram para a madeira e da 
madeira para o papel o resultado do intercâmbio entre um artista pernambucano, intitulado popular, e um 
artista paulista, classificado erudito.  

Postos lado a lado pela curadoria da exposição "Aproximações, xilogravuras de Fabrício Lopez e 
J.Miguel", os dois buscaram diálogos nas proximidades.  

Depois da experiência, Miguel contou a Terra Magazine que seu principal aprendizado foi a 
sobreposição de cores na xilogravura, técnica totalmente desconhecida para ele, que usava a técnica 
desde os nove anos.  



Nos usos e costumes, as cores numa xilo jamais se sobrepõem, estão sempre justapostas. "Ele tinha 
ideias diferentes, eu fiz algumas coisas com ele, mas estou muito acostumado com o meu estilo", 
ressalva Miguel.  

O encontro se deu no ateliê/oficina de Miguel e do seu padrasto, José Francisco Borges (1935), o J. 
Borges, fundador e figura central de uma verdadeira dinastia de xilogravadores e principal responsável 
pela conversão de Bezerros num importante polo de produção de arte popular.  

Para Fabrício, conhecer Bezerros e o ateliê dos dois é uma experiência que "qualquer amante de 
xilogravura deve ter". Mas segundo o artista paulista, a coisa mais importante que Miguel lhe ensinou foi 
disciplina:  

- Uma disciplina com relação ao trabalho, disposição. Fazia muito tempo que eu não eu tinha uma 
rotinha de ateliê tão intensa. E isso foi muito bacana.  

Estão expostas na galeira 18 xilogravuras de José Miguel, 20 de Fabrício Lopez e sete feitas por eles em 
dupla. A exposição tem curadoria de Humberto Werneck e Germana Monte-Mór, que explica o motivo 
da escolha dos dois artistas:  

- A gente queria um artista que trabalha em Pernambuco, onde há uma geração de artistas atuantes em 
Bezerros. Inicialmente, eram ilustrações para o cordel, mas elas são tão bonitas e tão expressivas que, 
com o tempo, ganharam autonomia própria como imagem. O Fabrício é um artista de Santos (SP) que 
tem um trabalho muito bacana, ele já teve uma exposição grande aqui na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo.  

SERVIÇO 
Exposição: "Aproximações, xilogravuras de Fabricio Lopez e J. Miguel" 
Galeria Estação  
Rua Ferreira de Araújo, 625 - Pinheiros - São Paulo 
Tel.: (11) 3813-7253 
Segunda a sexta, das 11h às 9h; sábado, das 11h às 15h 
Até o dia 7 de agosto de 2010. 
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