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Museu Olho Latino participa de exposição em La 
Paz, Bolívia

Estampa 2010, Intercâmbio Cultural Bolívia - Brasil é o título da mostra de 
gravuras do grupo Olho Latino com artistas bolivianos, que acontece até 24 
de outubro

O início desse intercâmbio aconteceu há 
18 anos, na ocasião da primeira mostra 
de gravura latino-americana realizada, 
pelo Centro de Promoción del Arte y la 
Cultura - CPAC - na Casa de Cultura de 
La Paz. Na época, a mostra contou com 
parte da coleção pessoal de gravuras de 
Paulo Cheida Sans. 

Anos se passaram e, hoje, com a 
fundação do Museu Olho Latino, 
sediado em Atibaia, no interior de São 
Paulo, o intercâmbio revive novamente 
com o prof. Dr. Paulo Cheida Sans e 
com a artista boliviana, Paola Rozo, que 
também participou da organização da 
mostra realizada em La Paz em 1992. O 
contato a favor da valorização da arte 
da gravura dos dois países está a 
cargo, no Brasil, do Museu Olho Latino, 
e na Bolívia, do Colectivo de Grabado 
Boliviano. 

Para a mostra, os dois grupos de artistas apresentam gravuras em várias 
técnicas, como xilogravura, linogravura, serigrafia e gravura em metal. A 
temática é variada e o conjunto das gravuras revela uma poética de 
valorização da natureza e da vida. 
Representam o grupo Olho Latino na mostra em La Paz 15 artistas residentes 
em Campinas, Atibaia e região, sendo a maioria ex-alunos da PUC-Campinas, 
licenciados no extinto curso de Educação Artística, nas décadas de 1980 e 90. 
São artistas com currículos expressivos, alguns possuem pós-graduação, 
participaram em mostras no exterior e já receberam premiações em salões de 
arte. 

A Bolívia está representada na mostra pelo Colectivo de Grabado Boliviano 
que conta com a participação de 14 artistas, todos também com currículos 
expressivos. Entre os destaques, está o artista Alejandro Salazar, um 
importantes desenhistas de humor da Imprensa da América Latina. No Brasil, 
Salazar representou seu país em várias mostras, como na II Bienal do 
Mercosul, realizada em Porto Alegre/RS, em 1999. 

Serviço: 
Exposição: Estampa 2010 - Bolívia - Brasil
Período da mostra: até 24 de outubro de 2010. 
Sala de Exposição da Faculdade de Arquitetura - UMSA - Av. Villazón, 1995, 
Monoblock Central - La Paz, Bolívia. 
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Paulo Cheida
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