
A mostra fica em cartaz até o dia 31 de agosto
Sex, 22 de Junho de 2012 18:00 Por: Redação Cesar Giobbi
O artista pernambucano Samico virá a São Paulo para inaugurar exposição homônima,nesta terça-feira (dia 26), às 
19h, na Galeria Estação. A mostra reúne 16 de suas gravuras, realizadas de 1992 a 2011, e duas matrizes entintadas para 
que o público aprecie seu apurado processo de trabalho. Criador de uma obra singular, Gilvan Samicono entalhe da 
madeira faz multiplicar reinados humanos e animais, oníricas composições que, desdobradas em séries de xilogravuras, o 
inscreveram como um dos grandes mestres da arte brasileira.
Com sua obra produzida em sua casa-ateliê em Olinda, o integrante do Movimento Armorial, idealizado por Ariano 
Suassuna, destaca-se ainda no panorama da gravura por ser um dos raros artistas que desenha, grava e imprime 
manualmente seu trabalho. Segundo Weydson Barros Leal, que escreve o texto do catálogo da exposição, as imagens 
criadas por Samico são registros de um mundo particular que ao mesmo tempo é íntimo e universal, e por isso também 
humano.
Na abertura da mostra, será vendido pela WMF Martins Fontes o livro Samico (Editora Bem-Te-Vi, 96 pág., R$ 190).

Serviço:
Samico
Galeria Estação
Rua Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, tel. 3813-7253
De 26 de junho a 31 de agosto
De segunda a sexta, das 11h às 19h; sábados, das 11h às 15h
Grátis.

Samico http://www.taste.com.br/cesar-giobbi/item/6999-samico.html
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