
A cidade de São Paulo está atualmente com uma série de exposições de obras que tem como suporte o papel e que atenderá a todos os 
gostos. O Instituto Tomie Ohtake acaba de inaugurar uma individual do artista americano Jasper Johns, com litografias, gravuras em metal 
e serigrafias. Embora seja mais conhecido por suas pinturas, não houve recursos para trazer suas telas, mas trata-se da maior exposição 
já dedicada a ele no Brasil. O artista concreto Luiz Sacilotto, também mais conhecido por suas pinturas, tem suas últimas obras (estudos, 
colagens e serigrafias) expostas na Caixa Cultural da Sé. O MAM de São Paulo, por sua vez, apresenta as famosas xilogravuras 
expressionistas de Oswaldo Goeldi pelas quais ele ficou conhecido. Nelas prevalece o preto e eventualmente detalhes coloridos. Mais 
xilogravuras poderão ser vistas na individual do pernambucano Samico a partir da próxima terça-feira na Galeria Estação. Dotado de uma 
técnica meticulosa, sua inspiração é a natureza e os mitos de tribos brasileiras (v. foto acima). Outra artista que se inspira na natureza é a 
pintora Dircéa Mountfort, que está com uma individual na Galeria Entrecores, com refinadas aquarelas de paisagens e plantas. Meu ex-
professor Claudio Mubarac prefere a natureza humana como objeto de seus desenhos, monotipias e gravuras contemporâneas, que 
estarão expostas na Galeria Transversal a partir deste sábado. Até aqui só relacionei as individuais. Há muito mais para se ver nas 
coletivas Papeis Estrangeiros, com gravuras, litografias, colagens e fotocópias de Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Francisco de Goya, 
Käthe Kollwitz, Max Beckmann, Agostino Carraci e outros artistas do acervo do MASP, Gravura Brasileira no Acervo da Pinacoteca de São 
Paulo, com gravuras de mais de 100 artistas, entre eles Elisa Bracher, Fayga Ostrower, Ivan Serpa, Lasar Segall, Lívio Abramo, Maria 
Bonomi, Oswaldo Goedi, e Vermelho, com fotos, pinturas, gravuras e desenhos de Luiz Sacilotto, Claudio Tozzi, Tomie Ohtake, Volpi e 
outros, que integram o acervo da Galeria Mônica Filgueiras e Eduardo Machado. Informações de cada exposição logo abaixo.
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