
Casa da Xilogravura  
 
Único museu em seu gênero no Brasil comemora 20 anos com novidades  
   
Para comemorar os 20 anos de sua existência, a Casa da Xilogravura abre nova área para 
exposição permanente e apresentará a partir de 5 de julho a mostra “A Magia da 
Multiplicação”, que aborda a relação da xilografia com os outros ramos da multiplicação 
gráfica.  
 
A nova exposição não envolve apenas as técnicas artísticas tradicionais, mas também sua 
relação com as formas industriais de criação de múltiplos para fins comerciais.  
 
Ainda no mês de julho, em parceria com a Universidade de São Paulo, o museu será sede da 
“Estação USP”, lançará o site (www.casadaxilogravura.com.br), além de fundar a Associação 
Amigos da Casa da Xilogravura e abrigar a mostra temporária “Retrospecto de duas décadas” 
– para rememorar os eventos produzidos pelo museu de 1987 a 2007. 
 
Aberto ao público em julho de 1987, a Casa da Xilogravura possui hoje um acervo de mais de 
duas mil xilogravuras - gravura impressa com o uso de uma matriz de madeira - de cerca de 
300 artistas brasileiros e estrangeiros, e objetos diversos.  
 
O museu dispõe também de uma biblioteca especializada com dois mil livros, além de coleção 
de jornais, revistas, folhetos de cordel e outros impressos.  
 
O museu é o único local no Brasil em que o público pode ver, permanentemente, em uma só 
visita, toda a história da xilogravura brasileira direto de obras originais e expostas.  
 
Partindo da xilografia também introduz o visitante no universo da impressão gráfica em geral, 
expondo obras e equipamentos de tipografia, linotipia, calcogravura, rotogravura, litografia, 
ofsete, serigrafia, estamparia de chitas, etc. 
 
Museu Casa da Xilogravura 
Av. Eduardo Moreira da Cruz, 295 – Jaguaribe – Campos do Jordão/SP 
Horário de visitação: todos os dias, menos terças e quartas-feiras, de 9 às 13h e das 14 às 17 
horas. 
Mais informações pelo telefone: 012 3662-1832 
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