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A CASA DO ARTISTA- Loja Jardins 
Oficina- 26 e 27 de abril- das 10h às 13h
Oficina de Fotogravura (Imagens em processo de transferência 
direta)- Antonio Goper, Nina Kreis, Sergio Kal
Este curso mostra o processo de  transferência de uma imagem pré 
existente e trabalhada digitalmente  (desenho, pintura, fotografia e 
outras) para uma matriz própria para gravura em metal.
Valor- R$ 200,00
Número de vagas- 12
Lista de Material- placa de cobre chanfrada e polida de até 20 x 
20cm; de 3 a 5 imagens fotográficas digitalizadas; o material de 
consumo será fornecido pela Casa do Artista
Inscrições direto na loja Jardins (pagamento somente em dinheiro ou 
cheque)
*curso para gravadores com experiência

Loja Jardins- Alameda Itu, 1012, Jardins, f. 11 3088 4191
cursos@acasadoartista.com.br | www.acasadoartista.com.br

26 DE ABRIL | QUINTA

04 DE MAIO | SEXTA

ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 19h às 21h
Projeto Volante- O Projeto Volante, uma iniciativa de difusão 
de trabalhos em meio impresso que articula a produção gráfica 
contemporânea e intervenção urbana. Através de parcerias com 
ateliês de diversas cidades promove encontros, exposições e ações de 
distribuição de volantes em espaços públicos. 
Para conhecer o projeto e saber como participar acesse projetovolante.org
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

05 DE MAIO | SÁBADO

ABERTURA OFICIAL- SP ESTAMPA 2012

Mauricio Parra

ATELIE DE RUBENS MATUCK
Jam Session Estampa- das 10h às 16h | das 14h às 16h30
Jam Session Estampa (conversas temáticas, reflexão coletiva e 
mostra de portfólios)- 
(das 10h às 16h)- Profa. Dr. Luise Weiss (Experiências gráficas e o 
uso da cor em sua obra);Rubens Matuck (Origens da escrita e da 
imagem impressa)
(das 14h às 16h30)- Norma Mobilon (Repetição e variação em 
Edvard Munch; a relação de suas imagens impressas com o teatro, 
a fotografia e o cinema);  Prof. Dr. Luiz Armando Bagolin (Sobre a 
gravura, suas especificidades e seu papel no contexto atual).
Valor- R$ 10,00
Número de vagas- 08 por palestrante
Inscrição por email (normamobilon@ig.com.br) ou por telefone 
(11 3801 1177-deixar recado)

Rua Aimbere, 1568, Vila Madalena, f. 11 9669 5661 | 11 3801 1177
ATELIER ANGELA LEITE
Workshop- 05 a 12 de maio
turma da tarde-
05 de maio- das 15h às 19h | 9 e 11 de maio- das 14h às 17h | 
12 de maio- das 17h às 20h
turma da noite
05 de maio- das 15h às 19h | 08 e 10 de maio- das 19h às 22h |
12 de maio- das 17h às 20h
Workshop de xilogravura “Oficina das Palmeiras”- O curso 
compreende atividades de campo com enfoque em palmeiras, 
especificamente o Jerivá e a Juçara, e trabalhos de xilogravura no 
atelier.
As duas espécies ,objeto dos estudos, serão o centro da atenção. A 
convivência individual com a palmeira adotada trará como resultado 
final, ao participante do workshop, sua imagem em xilogravura, 
coroamento da experiência proposta.
Público-alvo- artistas, pessoas interessadas em xilogravura, cidadãos 
preocupados com meio ambiente
Valor- R$ 400,00
Número de vagas- 13
Lista de material- ferramentas para xilogravura; 4 lixas de gramaturas 
diferentes (entre 80 e 220); 1 taco de madeira entre 10 x 10cm e 
20 x 20cm (vetadas madeiras ameaçadas de extinção); um estojo de 
xilogravura; folhas próprias para impressão de xilo (papel de arroz)
Inscrição por email ou por telefone

Rua Heitor de Souza Pinheiro, 300, Super Quadra Morumbi
f. 11 8542 3042 | 11 3743 7567
angelaleite.gravura@uol.com.br | www.angelaleite.com.br

ATELIER MARINA DE FALCO
Wokshop- de 05 a 08 de maio- das 10h às 12h ou das 15h às 17h
Wokshop sobre monotipias- Introdução à prática da Gravura através 
de Monotipias coloridas, utilizando a técnica de impressão plana a 
guache.
Do dia 05 até 10 de maio será realizado um painel com os trabalhos 
realizados no workshop, quando serão devolvidos aos participantes.
Valor- R$ 50,00 (cada sessão)
Número de vagas- 08
Inscrição por email ou por telefone

Rua Wanderley, 513, apto 002, Perdizes, 
f. 11 3872 0693 | 11 9192 2044
www.marinadefalco.com.br | marina@marinadefalco.com.br | 
marinadefalco@gmail.com.br 

A CASA DO ARTISTA- Loja Jardins 
Palestra- das 10h às 12h30
A gravura em Relevo (xilogravura e linoleogravura): técnica e
linguagem- Francisco Maringelli
O encontro terá como enfoque a apresentação e demonstração
das etapas envolvidas na realização da gravura em relevo, o 
complemento do encontro será feito com comentários a respeito da 
linguagem da gravura em relevo, ilustrada por livros e projeções de 
imagens no que concerne à xilogravura brasileira. Haverá também a 
apresentação da coleção de estampas do artista.
Número de vagas- 25
Inscrições por email ou por telefone
GRÁTIS
Loja Jardins- Alameda Itu, 1012, Jardins, f. 11 3088 4191
cursos@acasadoartista.com.br | www.acasadoartista.com.br

COLETIVO “NO PORÃO”
Workshop- de 05 a 18 de maio das 9h às 20h
Workshop de serigrafia- Fabiana Rocha Andrade e Rosana Nacco 
a história da técnica, aula expositiva e prática com a apresentação 
prática da elaboração de matrizes e impressão sobre diversos 
substratos e várias tintas.
Valor- R$ 80,00
Número de vagas- 06
Material Incluso
Inscrição por email ou por telefone  (coletivodeartenoporao@hotmail.com)

Workshop- de 05 a 18 de maio
Workshop de monotipia- Fabiana Rocha Andrade e Rosana Nacco 
a história da técnica, aula expositiva e prática com a apresentação 
prática da elaboração de matrizes e impressão sobre diversos 
substratos e várias tintas.
Valor- R$ 80,00
Número de vagas- 06
Material Incluso
Inscrição por email ou por telefone  (coletivodeartenoporao@hotmail.com)

*a partir de 15 anos
Rua Vergueiro, 7319, Alto do Ipiranga, f. 11 9454 8812 | 11 6405 1078
fabiroandrade@ig.com.br | vendas.rosana@gmail.com

GALERIA GRAVURA BRASILEIRA
Abertura- das 10h às 16h
Visitação-  de 07 a 31 de maio- 
seg a sex- das 10h às 18h | sáb- das 11h às 13h

GRÁTIS
R. Dr. Franco da Rocha, 61, Perdizes, f. 11 3624 9193 | 11 3624 0301
www.gravurabrasileira.com



08 DE MAIO | TERÇA

ATELIÊ HF
Workshop- das 14h às 17h
Serigrafia Aplicada à Gravura em Metal- Helena Freddi com 
assistência de Augusto Sampaio
Atividade demonstrativa sobre o uso de técnicas aditivas e da 
serigrafia na construção de matrizes de gravura em metal para 
atividades artísticas.
Valor- R$ 60,00
Número de vagas- 10
Inscrições por email (Colocar no título do e-mail o nome do curso de 
interesse; Indicar nome, telefone ou celular, informar conhecimento 
e/ou formação e interesse no assunto.Aguardar a confirmação da 
inscrição).

Rua Silvia, 77, ap 1
helenafreddi@hotmail.com

ATELIER PIRATINIGA
Wokshop- das 14h às 19h
Wokshop de Gravura em Metal- Ulysses Boscolo e Felipe Garofalo
A oficina terá a participação e o apoio da rede Fast Frame da 
Vila Madalena. O professor irá selecionar uma estampa para ser 
emoldurada na Fast Frame, onde teremos uma aula com Marcio 
Horemann, que irá explicar os cuidados ao emoldurar, com materiais 
neutros, e museológicos a estampa em papel.
Valor- R$ 220,00
Número de vagas- 05
Lista de material- uma folha de papel Canson; uma folha de 
Hannemuller (para a impressão) e uma placa de cobre (de qualquer 
tamanho) de 0.7mm
Inscrição por email ou por telefone

ABRA VILA MARIANA
Encontro com Artista- 14h
Sobre a exposição “Rendas Digitais”- Cristina Suzuki
GRÁTIS

R. Domingos de Morais, 2267,  V. Mariana, 
f. 11 3564 2696 | 11 3564 2695
vilamariana@abra.com.br | www.abra.com.br
cristina@cristinasuzuki.com.br | www.cristinasuzuki.com.br
patrocinador- PDV Press

ATELIER PAULISTA
Curso- de 08 a 10 e maio- das 14h às 18h
“Moku Hanga: oficina de xilogravura japonesa”- Fernando Saiki.
A xilogravura japonesa difere da ocidental em diversos aspectos, 
como o uso de tintas à base d’água e a utilização do “baren” para 
impressão. Esta oficina pretende introduzir os participantes na técnica 
japonesa de gravação e impressão, ensinando-os as seguintes etapas: 
transferência de uma imagem para a madeira; técnicas de gravação e 
registro; preparação do papel; e impressão com tinta a base d’água.
Valor- R$ 200,00
Número de vagas- 10
Lista de material- O participante deverá levar um desenho simples em 
arquivo digital para impressão ou em papel japonês fino no tamanho 
máximo de 10x15cm; haverá ferramentas para uso coletivo, mas é 
recomendável que o participante leve as ferramentas com as quais 
está acostumado a trabalhar; o restante do material, tais como papel 
(washi), madeira, tinta e baren, serão fornecidos para o uso pelo 
atelier
Inscrição por email ou por telefone

*É recomendado, porém não é obrigatório, que o participante tenha 
alguma experiência em xilogravura.

Rua Amália de Noronha, 301, Pinheiros, f. 11 3082 9217 | 11 3637 1156
atelierpaulista@gmail.com
http://www.atelierpaulista.com/
http://www.livestream.com/atelierpaulista

Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

07 DE MAIO | SEGUNDA
ATELIÊ ROSANGELA DORAZIO
Oficina- 07 e 08 de maio- das 19h às 20h30
Oficina de frotage e chinne collé de mentira- oficina de técnicas como 
a frotage e colagem com o uso da prensa, para realizar pesquisas 
plásticas
Valor- R$ 200,00
Lista de material- papel canson A3; papéis finos variados; coloridos e 
estampados; cola branca; tesoura; pincel; giz de cêra; grafite 6B
Inscrição por email ou telefone

Alameda Itu, 1098, apto 61, f. 11 9113 5476
rosangeladorazio@gmail.com

EPICENTRO CULTURAL
Curso- de 07 de maio a 01 de junho
seg a sex- das 14h às 17h
Técnicas de Reprodutibilidade na era da Reprodutibilidade Técnica- 
Cassiano Reis, Veruska Girio e Mariana Coggiola
Introdução ao estudo das Técnicas de Reprodutibilidade como 
forma de expressão, linguagem e comunicação, visando explorar as 
potencialidades dos referidos meios através de experiências artísticas. 
Estudos fundamentais sobre os meios de produção e reprodução da 
monotipia, stencil e serigrafia, da apresentação da imagem e sua 
inserção no espaço urbano e das mídias de veiculação existentes. O 
Curso se dará em quatro módulos independentes, um por semana, 
podendo se utilizar do espaço da Galeria AVA para discussões e 
debates.
O Curso se dará em quatro módulos independentes
Valor- R$ 50,00/semana
Número de vagas- 15

Lista de material- a combinar com os alunos
Inscrição por telefone (com pelo menos 3 dias de antecedência ao 
início das aulas)

Rua Paulistânia, 66, Vila Madalena, f. 11 3938 6096
contato@epicentrocultural.com | www.epicentrocultural.com

Mauricio Parra

19h30

VEREDAS-SP
Leitura de Portfólios- das 15h às 17h
Leitura de Portfólios dentro do Projeto Incubadora- Regina Johas
Número de vagas- 04
Inscrição antecipada via email e com o envio do Portifólio em pdf. 
Data limite para enviar o material dia 27 de abril
(veredas@veredas-sp.com)
GRÁTIS
 Rua Lisboa, 328, Pinheiros, f. 11 3081 3505
 veredas@veredas-sp.com | www.veredas-sp.com

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO
Ciclo de Palestras sobre Gravura- das 11h às 12h
“Panorama da Estampa Latino-Americana Contemporânea”- 
Graciela Kartofel (EUA, México)
GRÁTIS
Auditório Raphael Galvez Dazzani (Unidade 2)
Rua Dr. Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana



09 DE MAIO | QUARTA

CRISTINA BOTTALLO STUDIO
oficina- 09 e 10 de maio- das 14h às 18h
Oficina prática de serigrafia “A sua árvore”- Aulas práticas e produção 
de uma serigrafia.
Valor- R$ 140,00
Número de vagas-6
Todo o material será fornecido pelo atelier
Inscrição por email ou por telefone

R. João de Souza Dias, 429, Campo Belo, f. 11 5049 1322
www.cristinabottallo.com.br | cristina.bottallo@gmail.com

ESTÚDIO JACQUELINE ARONIS
Oficina- 09 e 10 de maio- das 18h30 às 21h30
Oficina de Monotipia- Propõe apresentar aos interessados uma 
aproximação ao pensamento gráfico e constituir um estímulo para a 
construção de imagens, oferecendo uma experiência estética através 
dos processos de impressão
Valor- R$ 180,00
Número de vagas- 10
Material incluso
Inscrição por email (com apresentação de um projeto/desenho e o 
curriculum até o dia 25/04; o resultado da seleção para inscrição da 
oficina será divulgado em 30/04)

Rua Avaré, 281, Higienópolis, f. 11 3663 5216
www.jacquelinearonis.com.br | estudiojacquelinearonis@gmail.com

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO
Ciclo de Palestras sobre Gravura- das 18h30 às 19h30
“Museu Florestal Octavio Vecchi “Diálogos: um olhar sobre a 
escola de xilogravura do horto”- Maura Andrade e Maria Regina 
Pinto Pereira
GRÁTIS
Auditório Raphael Galvez Dazzani (Unidade 2)
Rua Dr. Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana

ATELIER PIRATINIGA
Wokshop- das 14h às 18h ou das 18h às 22h
Wokshop de Linóleo/Impressões Coloridas- Bruno Oliveira
O Linóleo é um material composto de cortiça triturada, óleo de linhaça 
oxidado e goma kumi sobre um suporte de tela de juta. O corte é 
macio. A execução de linhas curvas e estreitas é feita com muita 
facilidade. O objetivo da oficina é orientar o aluno para a criação de 
imagens coloridas através da combinação de matrizes visando uma 
tiragem.
Valor- R$ 220,00
Numero de vagas- 06
Lista de material- 3 placas de Linóleo, 2 folhas de papel de seda 
branco, lápis 6B, papel color- plus branco 75g, estilete
Inscrição por email ou por telefone

Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

A CASA DO ARTISTA- Loja Jardins 
Workshop- das 14 às 16h
Workshop de Buril- Pedro Seman
Valor- R$ 60,00
Número de vagas- 10
Material incluso
Inscrições direto na loja Jardins (pagamento somente em dinheiro ou 
cheque)

Loja Jardins- Alameda Itu, 1012, Jardins, f. 11 3088 4191
cursos@acasadoartista.com.br | www.acasadoartista.com.br

GRAPHIAS
Oficina de processos gráficos- 09 e 16 de maio- das 17h às 20h
(09 de maio)- Xilogravura e suas especificidades: modulo I- Francisco 
Maringuelli
(16 de maio)- A iluminação da cor em uma mesma matriz: módulo II- 
Francisco Maringuelli
A oficina pretende abordar processos da gravura tradicional associados 
à produção contemporânea. Os artistas envolvidos neste projeto  
elegem, através de seus próprios trabalhos, o assunto e a prática a 
ser desenvolvida Valor- R$ 100,00 (cada dia)
Número de vagas- 10
Material incluso
Inscrições por email ou por telefone

Rua Joaquim Távora, 1605, f. 11 5539 1358
www.graphias.com.br | graphias@terra.com.br

PINTAR POMPÉIA
Wokshop- das 14h às 17h
Wokshop “gravura ponta seca + técnicas mistas” -  José Guyer Salles
Valor- R$ 50,00
Numero de vagas- 10
Inscrição por email ou por telefone

Curso- de 09 a 12 de maio-
09 de maio- das 11h às 13h | 10 de maio- das 14h às 17h |
11 de maio- das 11h às 13h | 12 de maio- das 11h às 13h
Curso de “collagraph”-  Dini Calderón e Marta Arangoa
Valor- R$ 240,00
Número de vagas- 15
material parcial incluso
Inscrição por email ou por telefone

Rua Cotoxó, 110, f. 11 3873 0099 (Vilma)
vilma@pintar.com.br | miriam@pintar.com.br

10 DE MAIO | QUINTA

ATELIER MARINA DE FALCO
Conversa com a artista- das 10h às 12h | 15h às 17h
GRÁTIS
Rua Wanderley, 513, apto 002, Perdizes, 
f. 11 3872 0693 | 11 9192 2044
www.marinadefalco.com.br | marina@marinadefalco.com.br | 
marinadefalco@gmail.com.br 

ATELIE LAURA LYDIA
Conversa com os artistas- 18h30
do “Projeto Coletiva no Ateliê- Impressões Urbanas”- Carolina Lopes, 
Júnior Suci, Laura Lydia, Luiza Sandler, Luciano Ogura, Márcio Elias, 
Solange Ardila e Tomás Vega
inscrições por email ou telefone
GRÁTIS
Rua Lacerda de Almeida, 96, Perdizes, f. 11 3120 5545 | 11 8659 8297
 lauralydia@gmail.com

ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 19h às 21h
Rubens Matuck irá falar sobre o seu trabalho de escultura (entalhe 
em madeira), ferramentas e um pouco de suas viagens pelo Brasil.
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

ATELIER PAULISTA
Debate- 19h
Apresentação e mediação- “Entremeios: espaço-tempo da Gravura”- 
Branca de Oliveira
Depoimento- “Matriz e paisagem: poética da duração”-Evandro 
Carlos Jardim (a confirmar)
Mesa Redonda- “Anacronismo e outras questões historiográficas”- 
Luiz Armando Bagolin e “Ukiyo-e: o tempo nas xilogravuras do 
mundo flutuante”- Fernando Saiki
Número de vagas- 45
Inscrição por email
GRÁTIS
Rua Amália de Noronha, 301, Pinheiros, f. 11 3082 9217 | 11 3637 1156
atelierpaulista@gmail.com
http://www.atelierpaulista.com/
http://www.livestream.com/atelierpaulista

ATELIER MARINA DE FALCO
Conversa com a artista- das 10h às 12h | 15h às 17h
GRÁTIS
Rua Wanderley, 513, apto 002, Perdizes, 
f. 11 3872 0693 | 11 9192 2044
www.marinadefalco.com.br | marina@marinadefalco.com.br | 
marinadefalco@gmail.com.br 

material parcialmente incluso



ESPAÇO ATELIER [CRIS ROCHA+KIKA LEVY]
Apresentação- das 16h às 19h
Processos da quadricomia: a maneira negra a cores- Rubens Matuck.
A gravura em metal e a cor: experências ao longo da história, do 
Renascimento à contemporaneidade- Norma Mobilon.
Os dois artistas pretendem abordar os processos da gravura a cores, 
suas origens e desdobramentos no Oriente e Ocidente. Haverá mostra 
de portfólios com as experiências em cor dos respectivos artistas.
inscrições por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua João Moura, 503, sala 14, Pinheiros, f. 11 3062 1224
www.espacoatelier.com | crisrocha@espacoatelier.com | kikalevy@espacoatelier.com

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO
Ciclo de Palestras sobre Gravura- das 11h às 12h
“A produção gráfica de Mirta Kupfernic”- 
Mirta Kupfernic (Argentina)
GRÁTIS
Auditório Raphael Galvez Dazzani (Unidade 2)
Rua Dr. Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana

ATELIER PIRATINIGA
Wokshop- das 15h às 19h
Workshop de xilogravura / volante / cartazes- com Pedro Pessoa
A oficina irá abordar a produção de uma imagem em xilogravura com 
possibilidades de usar  textos em tipografia e realizar uma tiragem, 
para a construção de um pequeno cartaz ou volante.
Valor- R$ 220,00
Número de vagas- 07
Inscrição por email ou por telefone

Palestra- das 19h às 21h
João Mazotti, mestre gravador, irá falar sobre a história da gravura 
sobre o ângulo dos artesãos, especialmente sobre uma ferramenta 
que o encantou desde criança: o buril.
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS

Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

PINTAR POMPÉIA
Wokshop- das 14h às 16h
Wokshop de “iluminura” -  Carola Trimano 
participação especial da historiadora Adriana Nienna e do artista 
Fabio Quaglio para conversar sobre a técnica medieval, histórias e 
simbolismos
Valor- R$ 50,00
Número de vagas- 10
material parcial incluso
Inscrição por email ou por telefone

Rua Cotoxó, 110, f. 11 3873 0099 (Vilma)
vilma@pintar.com.br | miriam@pintar.com.br

ATELIER PAULISTA
Curso- das 9h às 12h e das 14h Às 17h
“Luz e sombras entre a seda e o cobre”- Sergio Bonilha
Alternativamente aos processos de fotogravura baseados no uso 
de vernizes fotossensíveis e placas pré-preparadas, há uma ampla 
gama de possibilidades para transferência de uma imagem à matriz 
metálica, sendo os níveis de dificuldade e controle técnico os mais 
variados. Considerando-se os diversos fatores envolvidos, podemos 
entrecruzar diferentes técnicas na busca da imagem que se pretende 
descortinar dessa intimidade que o encontro entre matriz e superfície 
pode produzir. Assim, da intersecção entre off-set, serigrafia e gravura 
em metal, nasce a proposta dessa oficina, destinada à apresentação 
e experimentação de pormenores relativos à produção de imagens 
envolvendo diversas etapas, que vão do fotolito à corrosão da matriz 
em banho ácido.
Valor- R$ 120,00
Numero de vagas- 10
Inscrição por email ou por telefone

Rua Amália de Noronha, 301, Pinheiros, f. 11 3082 9217 | 11 3637 1156
atelierpaulista@gmail.com
http://www.atelierpaulista.com/
http://www.livestream.com/atelierpaulista
**As atividades serão transmitidas ao vivo e registradas em vídeo através do canal: 
http://www.livestream.com/atelierpaulista

ATELIER MARINA DE FALCO
Conversa com a artista- das 10h às 12h | 15h às 17h
GRÁTIS
Rua Wanderley, 513, apto 002, Perdizes, 
f. 11 3872 0693 | 11 9192 2044
www.marinadefalco.com.br | marina@marinadefalco.com.br | 
marinadefalco@gmail.com.br 

11 DE MAIO | SEXTA

VEREDAS-SP
Leitura de Portfólios- das 19h às 21h
Leitura de Portfólios dentro do Projeto Incubadora- Regina Johas
Número de vagas- 04
Inscrição antecipada via email e com o envio do Portifólio em pdf. 
Data limite para enviar o material dia 27 de abril (veredas@veredas-sp.com)
GRÁTIS
 Rua Lisboa, 328, Pinheiros, f. 11 3081 3505
 veredas@veredas-sp.com | www.veredas-sp.com

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO
Ciclo de Palestras sobre Gravura- das 11h às 12h
“Arte Pública: intervenções urbanas”- Paulo Penna e Augusto Sampaio
GRÁTIS
Auditório Raphael Galvez Dazzani (Unidade 2)
Rua Dr. Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana

ATELIÊ HF
Workshop- das 14h às 17h
Investigações de Impressões Serigráficas”- Augusto Sampaio com 
assistência de Helena Freddi
Atividade demonstrativa sobre construções tradicionais e experimentais 
de estampas serigráficas.
Valor- R$ 60,00
Número de vagas- 10
Inscrições por email (Colocar no título do e-mail o nome do curso de 
interesse; Indicar nome, telefone ou celular, informar conhecimento 
e/ou formação e interesse no assunto.Aguardar a confirmação da 
inscrição).

Rua Silvia, 77, ap 1
helenafreddi@hotmail.com

A CASA DO ARTISTA- Loja Jardins 
Palestra- das 19h às 21h
O material do artista gravador- Caetano Ferrari
Serão abordados os produtos segundo as técnicas com ênfase no 
metal e na xilogravura: as ferramentas, as tintas à água e a óleo, os 
vernizes de proteção e gravação, os suportes: papel e sua variedade 
e discussão sobre fabricação no atelier dos materiais como tintas e 
vernizes para metal.
Número de vagas- 30
Inscrições por email ou por telefone
GRÁTIS
Loja Jardins- Alameda Itu, 1012, Jardins, f. 11 3088 4191
cursos@acasadoartista.com.br | www.acasadoartista.com.br

PINTAR POMPÉIA
Wokshop- das 11h às 13h
Wokshop de “stencil art” -  Conrado Zanotto e Matias Picon
Valor- R$ 50,00
Número de vagas- 10
material parcial incluso
Inscrição por email ou por telefone

Rua Cotoxó, 110, f. 11 3873 0099 (Vilma)
vilma@pintar.com.br | miriam@pintar.com.br

ESPAÇO DE ARTE
Encontro|Palestra- a partir das 18h
entrega da segunda gravura da coleção do “I circulo de colecionadores 
de mini print” 
palestra sobre as diversas técnicas de gravação e impressão e como 
diferenciá-las- Pérez Sola 
GRÁTIS
Rua Bela Cintra, 1561, f. 11 3088 0049
contato@psmarte.com.br

Mauricio Parra



13 DE MAIO | DOMINGO

VOGA
Oficina- das 14h às 16h
Oficina de Carimbos - O objetivo da oficina é sensibilizar o olhar das 
crianças para o universo de texturas e possibilidades expressivas e 
técnicas dos processos de multiplicação de imagens
Valor- R$ 20,00
Número de vagas- 05
Inscrições por email ou por telefone

* de 07 a 12 anos
Rua Cotoxó, 493, Perdizes, f. 11 2305 8742
contato@voga.art.br | facebook.com/vogalojagaleria

GRAPHIAS
Oficina de processos gráficos- 12 e 19 de maio- das 10h às 14h
Litografia e seu desdobramento sobre chapa de alumínio, processo 
direto e de transferência fotográfica- Salete Mulin
A oficina pretende abordar processos da gravura tradicional associados 
à produção contemporânea. Os artistas envolvidos neste projeto  
elegem, através de seus próprios trabalhos, o assunto e a prática a 
ser desenvolvida
Valor- R$ 200,00 (cada dia)
Número de vagas- 10
Material incluso
Inscrições por email ou por telefone

Rua Joaquim Távora, 1605, f. 11 5539 1358
www.graphias.com.br | graphias@terra.com.br

MUSEU LASAR SEGALL
Palestra III- das 11h30 às 13h30
A Estampa nos EUA, México e Argentina- Graciela Kartofel (EUA e 
México) e Mirta Kupferminc (Argentina)

Palestra IV | encerramento- das 15h às 17h
Estampa e arte pública- Augusto Sampaio (SP), Paulo Penna (SP) e Regina 
Carmona (SP)- apresentação de projetos realizados pelos artistas.

Número de vagas- 80
Inscrição por email (spestampa@gravurabrasileira.com) ou pelos 
telefones (11 3624 0301 | 3624 9193)

* Os participantes que tiverem 75% de presença receberão um 
certificado de participação.

GRÁTIS
Museu Lasar Segall
rua Berta, 111, f. 11 5574 7322
www.museusegall.org.br

SIMPÓSIO- SP ESTAMPA 2012
ENCERRAMENTO

PARQUE FERNANDO COSTA (ÁGUA BRANCA) + XILOMÓVEL
Ação- das 15h às 18h
Ateliê Itinerante- artistas convidados e artistas interessados se 
encontrarão no Parque da Água Branca para desenhar e gravar. 
O público poderá presenciar o trabalho de artistas gravadores 
e conhecer melhor a técnica da xilogravura. As matrizes serão 
impressas no ateliê do Xilomovel e as cópias poderão ser retiradas, 
gratuitamente, pelo público interessado na Gravura Brasileira a partir 
do dia 11 de junho.
Claudio Caropreso, Maura de Andrade, Luciano Ogura, entre outros.
Número de vagas- 15 artistas | sem limite para público
Inscrições por email ou por telefone

GRÁTIS
Parque Fernando Costa (Água Branca)
Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca
Xilomóvel
f. 11 9430 8973 | 19 9106 2600
xilomovel@gmail.com | xilomovel.blogspot.com

Mauricio Parra

ATELIER MARINA DE FALCO
Conversa com a artista- das 10h às 12h | 15h às 17h
GRÁTIS
Rua Wanderley, 513, apto 002, Perdizes, 
f. 11 3872 0693 | 11 9192 2044
www.marinadefalco.com.br | marina@marinadefalco.com.br | 
marinadefalco@gmail.com.br 

12 DE MAIO | SÁBADO

MUSEU LASAR SEGALL
Palestra I- das 11h30 às 13h30
Estampa e Arte Contemporânea: Discussão sobre os rumos da 
estampa na arte contemporânea- Graciela Kartofel (EUA, México), 
Priscila Sacchettin (SP) e George Kornis (RJ)

Palestra II- das 15h às 17h
Experiências de ateliês coletivos- Depoimentos dos artistas Cris 
Rocha e Kika Levy (Espaço Atelier- SP), Ernesto Bonato (Atelier 
Piratininga- SP) e Sheila Goloborotko (Goloborotko´s Studio- NY) 

Número de vagas- 80
Inscrição por email (spestampa@gravurabrasileira.com) ou pelos 
telefones (11 3624 0301 | 3624 9193)

* Os participantes que tiverem 75% de presença receberão um 
certificado de participação.

GRÁTIS
Museu Lasar Segall
rua Berta, 111, f. 11 5574 7322
www.museusegall.org.br

SIMPÓSIO- SP ESTAMPA 2012
ABERTURA

A CASA DO ARTISTA- Loja Jardins 
Palestra- das 10h às 12h
A linguagem do buril e suas aplicações- Marco Buti
Número de vagas- 30
Inscrições por email ou por telefone
GRÁTIS
Loja Jardins- Alameda Itu, 1012, Jardins, f. 11 3088 4191
cursos@acasadoartista.com.br | www.acasadoartista.com.br

2 ASES SKATE SHOP
Demonstração- das 14h às 18h
Demonstração ao vivo de graffitti em shapes, camisetas e telas 
por artistas da street art participantes da mostra de mini print e 
convidados
GRÁTIS
Rua Mourato Coelho, 487, f. 11 2589 9624
loja2ases@hotmail.com (Tiago ou Leo)

ATELIER PAULISTA
Curso- das 9h às 12h e das 14h Às 17h
“Luz e sombras entre a seda e o cobre”- Sergio Bonilha
Alternativamente aos processos de fotogravura baseados no uso 
de vernizes fotossensíveis e placas pré-preparadas, há uma ampla 
gama de possibilidades para transferência de uma imagem à matriz 
metálica, sendo os níveis de dificuldade e controle técnico os mais 
variados. Considerando-se os diversos fatores envolvidos, podemos 
entrecruzar diferentes técnicas na busca da imagem que se pretende 
descortinar dessa intimidade que o encontro entre matriz e superfície 
pode produzir. Assim, da intersecção entre off-set, serigrafia e gravura 
em metal, nasce a proposta dessa oficina, destinada à apresentação 
e experimentação de pormenores relativos à produção de imagens 
envolvendo diversas etapas, que vão do fotolito à corrosão da matriz 
em banho ácido.
Valor- R$ 120,00
Número de vagas- 10
Inscrição por email ou por telefone

Rua Amália de Noronha, 301, Pinheiros, f. 11 3082 9217 | 11 3637 1156
atelierpaulista@gmail.com
http://www.atelierpaulista.com/
http://www.livestream.com/atelierpaulista
**As atividades serão transmitidas ao vivo e registradas em vídeo através do canal: 
http://www.livestream.com/atelierpaulista



GRAPHIAS
Oficina de processos gráficos- das 17h às 20h
Linoleogravura  e suas especificidades- Sergio de Moraes
A oficina pretende abordar processos da gravura tradicional associados 
à produção contemporânea. Os artistas envolvidos neste projeto  
elegem, através de seus próprios trabalhos, o assunto e a prática a 
ser desenvolvida
Valor- R$ 100,00
Número de vagas- 10
Material incluso
Inscrições por email ou por telefone

Rua Joaquim Távora, 1605, f. 11 5539 1358
www.graphias.com.br | graphias@terra.com.br

23 DE MAIO | QUARTA

GRAPHIAS
Conversa- das 11h30 às 12h30
A Produção Atual, do desenho à gravura em metal- Ermelindo Nardin
Número de vagas- 30
Inscrições por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Joaquim Távora, 1605, f. 11 5539 1358
www.graphias.com.br | graphias@terra.com.br

26 DE MAIO | SÁBADO

ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 15h às 17h
Estúdio Valongo de Passagem / retrospectiva 2010-2011- Fabrício 
Lopez, Márcia Santos e Fabíola Notari (membros), artistas residentes 
e colaboradores do Estúdio Valongo (estudiovalongo.wordpress.com), 
localizado na cidade de Santos, vão fazer um balanço de suas 
atividades, que envolvem exposições, palestras e aulas abertas de 
gravura, desenho, instalação e residências artísticas. 
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

28 DE MAIO | SEGUNDA

ATELIER PIRATINIGA
Apresentação de trabalhos- das 15h às 17h
Ulysses Boscolo e Felipe Garofalo- apresentação de gravuras em 
metal do projeto “O Espelho de Cobre” feito com apoio do Governo 
do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural do 
Estado de São Paulo - PROAC 21. As imagens foram impressas 
no Atelier Piratininga durante o período de residência artística no 
primeiro semestre de 2012.
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

29 DE MAIO | TERÇA

ATELIER PIRATINIGA
Apresentação de trabalhos- das 15h às 17h
Marina Faria e Eduardo Ver- Marina apresentará desenhos e textos 
relacionados á sua produção de ilustração enquanto Eduardo Ver, 
xilógrafo, irá mostrar gravuras impressas manualmente em papel 
japonês.
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

ESPAÇO ATELIER [CRIS ROCHA+KIKA LEVY]
Workshop-  das 14h30 às 18h
Gum Print- Daniela Lorenzi
Desenvolvimento de todas as fases de impressão até o resultado final, 
a partir de uma matriz construída por imagens fotográficas ou pelo 
desenho.
Valor- R$150,00
Número de vagas- 10
Lista de material- imagem em preto/branco em alto contraste impressa 
em papel A4 
Inscrições por email ou por telefone

Rua João Moura, 503, sala 14, Pinheiros, f. 11 3062 1224
www.espacoatelier.com | crisrocha@espacoatelier.com | kikalevy@espacoatelier.com

17 DE MAIO | QUINTA

ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 19h às 21h
Projeto Diálogos / Conversas Gráficas- desenvolvido ao longo de 
2011 e 2012 pelas artistas Maria Pinto e Maura de Andrade, o 
projeto resgatou e organizou as antigas matrizes de xilogravura de 
topo de Adolf Kholer e seus alunos da Escola de Xilografia do Horto, 
no Museu Octavio Vecci, no Horto Florestal.
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

19 DE MAIO | SÁBADO

ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 15h às 17h
Ernesto Bonato, artista fundador do Atelier Piratininga, fala de sua 
experiência no Programa de Residência Artística da Unicamp, sobre 
a construção de uma xilogravura  de grandes dimensões chamada 
Maré, junto com os alunos da universidade.
Número de vagas- 20
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

21 DE MAIO | SEGUNDA

ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 15h às 17h
Xilomóvel Ateliê Itinerante- Xilomóvel é um ateliê de arte itinerante 
que leva oficinas de xilogravura a qualquer um e a qualquer lugar.
Número de vagas- 20
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

22 DE MAIO | TERÇA
ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 15h às 17h
Renato Moriconi, artista gráfico e escritor, fala sobre o livro impresso, 
focando na figura do ilustrador como criador responsável por um tipo 
de obra conhecida como livro de artista.
Número de vagas- 20
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com

VOGA
Oficina- das 14h às 16h
Oficina de Carimbos - O objetivo da oficina é sensibilizar o olhar das 
crianças para o universo de texturas e possibilidades expressivas e 
técnicas dos processos de multiplicação de imagens
Valor- R$ 20,00
Numero de vagas- 05
Inscrições por email ou por telefone
* de 07 a 12 anos

Rua Cotoxó, 493, Perdizes, f. 11 2305 8742
contato@voga.art.br | facebook.com/vogalojagaleria

14 DE MAIO | SEGUNDA
ATELIER PIRATINIGA
Palestra- das 15h às 17h 
Ulysses Bôscolo fala sobre a residência artística na Cidade do México, 
realizada no período de 1 a 10 de novembro de 2011. Na ocasião, 
o artista pôde realizar uma exposição chamada “El Libro de Seda” 
no Centro Cultural Brasil México e trabalhar em um ateliê de gravura 
mexicano.
Número de vagas- 15
Inscrição por email ou por telefone
GRÁTIS
Rua Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, f. 11 2373 0224
atelierpira@gmail.com | http://atelierpiratininga.blogspot.com



ESTUDIO DEZENOVE
Oficina- 02 e 03 de maio- das 14h às 17h
Oficina de Gravura do Estudio Dezenove- Ana Prado, Julio Castro e 
Magliani 
Valor- R$ 80,00
Número de vagas- 08
Todo o material será fornecido pelo Estúdio
Inscrições por telefone

Travessa do Oriente 16A, Santa Teresa, f. 21 2232 6572, RJ
www.estudiodezenove.carbonmade.com

FORA DE SP
ATELIER DO GRUPO GRAVURA MARIANA QUITO- 
SECULT SANTOS- SANTOS
Curso- 09 de maio- das 9h às 12h e das 14h às 17h
“Lá /Qua”/ “Ti Aspetto Fuori, Poética da fronteira”- Daniela Lorenzi, 
Kaori Miyayama
O enfoque desta apresentação são os aspectos técnicos utilizados 
na produção de duas edições de livro de artista. Como o artista se 
relaciona com o impressor, a escolha da técnica e seus limites.
Vagas limitadas
Inscrição por telefone

Atelier do Grupo Gravura Mariana Quito – Secult Santos
Rua Antonio Bento, 49, Santos, f. 13 814 16395
                                   www.a14.br.com | http://www.studioetcetera.com/kaori/

ESTÚDIO ARAGEM
Workshop- das 10h às 18h
Workshop Marcas-  Alzira Ballestero
Intervenção Pública para estimular o interesse pela gravura através 
da interatividade com meios de fácil alcance (borrachas escolares), 
considerando a pouca difusão da gravura na cidade. A exposição da 
produção permanece até 27 de maio
Número de vagas- 100
Material incluso
GRÁTIS
Rua Antonio Corre Barbosa, 852, Piracicaba, f. 19 9829 0475
www.aragemcontemporanea.blogspot.com | aragem.contemporanea@gmail.com   

Mauricio Parra

GALERIA DA ESCOLA GUIGNARD- UEMG- MG
Seminário- 08 de maio- das 9h às 12h e das 14h às 17h
Seminário IMPRESSÕES E CONTAMINAÇÕES- Serão realizadas 
mesas redondas com a participação de professores da UEMG, da 
UFMG e de artistas e professores convidados. 
Número de vagas- 300
Público alvo: Artistas, gravadores, alunos da área de gravura da 
UEMG e da UFMG e demais interessados.

GRÁTIS
Escola Guignard - UEMG
Rua Ascânio Burlamarque, 540, B. Mangabeiras, f. 31 3194 9300, MG
www.facebook.com/Impressões&Contaminações
Edna Moura | ednamoura.bh@gmail.com
Maria do Carmo de Freitas Veneroso | cacau_freitas@yahoo.com.br
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Mauricio Parra


