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Gravuras da PUC Peru são expostas na PUC-Campinas 
Por Paulo Cheida Sans 26/11/2010 às 18:01 

A mostra Gravuras: Espaços Liberados acontece de 24 de novembro a 15 de 
dezembro na Galeria da Faculdade de Artes Visuais ? CLC - da PUC-Campinas. A 
mostra reúne 50 obras realizadas por professores e alunos do Curso 
Especialidade de Gravura da PUC Peru. 

Vista parcial da abertura 
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Vista parcial da abertura 

A mostra "Gravuras: Espaços Liberados" acontece de 24 de novembro a 15 de dezembro 
na Galeria da Faculdade de Artes Visuais ? CLC - da PUC-Campinas. A mostra reúne 50 
obras realizadas por professores e alunos do Curso Especialidade de Gravura da PUC Peru. 
É uma exposição que apresenta gravuras de vários tipos, como xilogravuras, linogravuras, 
calcogravuras, serigrafias, litografias e algumas com procedimentos mistos, feitas com 
várias técnicas ao mesmo tempo. A mostra busca promover a criação mediante a gravura 
em uma confluência de tradição e técnicas de vanguarda. Desta maneira se reúnem os 
caminhos liberados na arte, que confirmam uma aliança para o aprendizado de suas 
diferenças. Na abertura da mostra, a profa. Zoila Reyes da PUC Peru esteve presente, 
representando os expositores, e explicou aos interessados a importância da gravura 
peruana. A realização da mostra faz parte do projeto ?Curadorias de Artes Visuais?, 
vinculado ao Centro de Cultura e Arte da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários da PUC-Campinas, desenvolvido pelo Prof. Paulo Cheida Sans. Para Cheida 
a ?PUC Peru desenvolve um trabalho primoroso na área artística?. É uma universidade 
com larga experiência cultural, tendo em seu corpo docente excelentes artistas gravadores 
premiados em vários países. Participam da exposição os seguintes gravadores: Alberto 
Agapito, Carolina Salinas, Claudia Martinez, Cristina Dueñas, Diego Gianella, Fabiola 
Vizcardo, Maritza Danos, Máximo Antezana, Miguel Mendoza, Nancy La Rosa, Olga Flores, 
Santiago Quintanilla, Verónica Noriega, Zoila Reyes e outros. Vale conferir a qualidade das 
obras e as técnicas dos expositores. A exposição poderá ser visitada até 15 dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 14h às 17h e das 19h às 22h na Galeria de Arte da Faculdade 
de Artes Visuais - Prédio H 7 ? CLC - Campus I da PUC-Campinas ? Rodovia ?D. Pedro I? ? 
Km 136. A realização da mostra é da Faculdade de Artes Visuais ?CLC - e do Centro de 
Cultura e Arte da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC-Campinas. 
Informativo: Evento: ?Gravura: Espaços Liberados? - Artistas Gravadores da Especialidade 
de Gravura da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Período da mostra: 24 de 
novembro a 15 de dezembro de 2010, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h e das 19 
às 22 h. (Entrada gratuita). Curadoria: Paulo Cheida Sans. Expositores: Carolina Salinas, 
Claudia Martinez, Cristina Dueñas, Fabiola Vizcardo, Miguel Mendoza, Nancy La Rosa, Olga 
Flores, Santiago Quintanilla, Verónica Noriega, Zoila Reyes e outros. Local: Galeria de Arte 
da Faculdade de Artes Visuais Horário de visitação: de segunda à sexta - feira, das 13 às 
17 h e das 19h às 22h. Endereço: Prédio H 7 ? CLC - Campus I da PUC-Campinas ? 
Rodovia ?D. Pedro I? ? Km 136 ? Campinas, SP. 

 Email:: paulocheida@gmail.com 

 URL:: www.olholatino.com.br 

  >>Adicione um comentário 
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