
ARTE URGENTE | A Graphias - Casa da Gravura  

Casa da Gravura é um ateliê-galeria criado em 2003 pelo engenheiro Mauro Vaz e pela 

professora e gravadora Salete Mulin, artista formada pela FAAP. Salete, que coordena os 

trabalhos desenvolvidos no ateliê, possui mestrado em artes pela UNESP, também é 

professora da Faculdade Santa Marcelina. A Graphias funciona em um belo sobrado na Vila 

Mariana, tradicional bairro de São Paulo, à Rua Joaquim Távora, 1605, próxima ao Instituto 

Biológico e ao Museu de Arte Contemporânea – MAC, que valem uma visita à região. 

Inteiramente dedicada a projetos gráficos nas técnicas de xilogravura, linoleogravura, metal, 

litografia e serigrafia, a Graphias está equipada com prensas de cilindro para impressão de 

pequenos a grandes formatos. Nos últimos anos, a Casa da Gravura editou obras para diversos 

artistas e empresas, orientando projetos gráficos, ministrando aulas e workshops, livros de 

artista, encontros e conversas com artistas de renome, prestando enorme serviço à cultura e 

às artes visuais. Além disso, o ateliê realiza o projeto Encontro e Parcerias com diversos 

espaços parceiros, como MAM, Correios e Edusp. 

Em 2015 a Graphias realizou em seu espaço e no Laboratório das Artes de Franca duas mostras 

paralelas, com gravuras produzidas exclusivamente nos respectivos ateliês, por seus artistas 

integrantes. Foram compartilhados diversos processos gráficos, como xilogravura, litogravura 

e gravura em  metal. Além  desses, outros meios foram utilizados, que independem da 

gravação de uma matriz, como a monotipia, objetos (relevo-seco), recortes (estêncil). Em 

junho daquele ano, a artista Salete veio ao Laboratório das Artes e apresentou seu processo de 

trabalho em xilogravura e litografia, compartilhando sua experiência como gravadora, dentro 

do espírito de seus criadores, em abrir espaços para a produção artística se desenvolver. 

Para a comemoração dos seus 15 anos de funcionamento, a Casa da Gravura organizou uma 

grande exposição com gravuras de artistas que fazem parte de seu acervo. Além da coletiva 

foram montadas salas especiais com obras de Darel Lins, Ermelindo Nardim, Evandro Jardim, 

Marcello Grassmann e Renina Katz. 

A mostra será inaugurada dia 16 de junho, das 14 às 19h, com a presença dos artistas 

expositores e seguirá até 30 de agosto. A Graphias abre de terça a sexta feira das 13h às 18h e 

sábado com agendamento pelo telefone (11) 5539 1358.  



 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


