
Francisco Rebolo 
acervo Gravura Brasileira 
 
Francisco Rebolo Gonsales (São Paulo, São Paulo, 1902 - São Paulo, São Paulo, 1980).  
 
Pintor e gravador.  
Em dois períodos de sua vida artística Rebolo dedicou-se a gravura.  
De 1959 a 1962 trabalhou em mais de 20 matrizes de xilogravura.  
Mais tarde, de 1970 a 1980, sob estímulo de Marcello Grassmann e outros amigos gravadores produziu cerca 
de 50 matrizes de água-forte e litografias.  
A xilogravura representou uma continuação das monotipias, processo que Rebolo praticou nos anos 50 com 
expressivos resultados.  
Voltando a gravura nos anos 70, Rebolo passou para o metal e conseguiu, com o cobre, uma forte simbiose 
ao aquarelar algumas de suas águas-fortes.  
Muitas vezes é uma tentação para o pintor que grava utilizar-se das gravuras como uma fonte de 
experiências colorísticas apoiadas em uma mesma composição.  
Para um pintor sempre preocupado com pesquisas relacionadas a cor - caso de Rebolo - tal exercício permite 
um processo de comparação que se reflete em suas pinturas.  
Talvez o mais importante a ser destacado nas gravuras de Rebolo é que elas podem ser e são apreciadas 
por sua condição de gravuras.  
Em sua obra a gravura tem autonomia e vai muito além da utilização como um instrumento adicional para o 
desenvolvimento dos óleos.  
Observa-se que o pintor produziu expressivas gravuras com gosto e por gosto.  
Submetidas as placas aos processos de impressão tradicionais tem-se a constatação de uma qualidade 
altamente definida, como e enquanto gravuras.  
A apreciação dessas obras nos revela o Rebolo gravador com recursos muito próprios, faceta que se junta as 
suas qualidades de pintor e desenhista.  
Pela primeira vez uma expressiva amostra dessa produção de gravuras é apresentada ao público de forma 
conjunta. (texto do catálogo da exposição "Rebolo, Cores do Brasil-óleos e gravuras" realizada no Espaço 
Cultural Vivo) 
 
 
 
 
 
 
A galeria Gravura Brasileira foi fundada em 1998 com a proposta pioneira de ser um centro de divulgação e valorização da arte da 
gravura. Nosso trabalho é focado na realização de exposições, mostras de acervo, conversas com artistas, lançamentos de livros de 
artista e álbuns de gravuras e intercâmbio com ateliês de todo o Brasil e exterior.  
Somos um centro de referência para as artes da gravura no país e recebemos a visita de estudantes, curadores e colecionadores de 
todo o mundo para conhecer nosso acervo que retrata os cem anos da história da gravura no Brasil, de Goeldi aos contemporâneos.  
A Galeria realiza exposições anuais, participa em Feiras de Arte e realiza o SP Estampa, festival de artes anual com exposições, 
workshops, oficinas e palestras. 

 

 
 
http://www.gravurabrasileira.com 
https://artsoul.com.br/galerias/galeria-gravura-brasileira 
https://blombo.com/vendor-shop/gravura-brasileira.html/ 
https://www.printed-editions.com/gallery/galeria-gravura-brasileira/ 
 

https://www.printed-editions.com/gallery/galeria-gravura-brasileira/


 

   
 

   
 
Sem título, gravura em metal, XLII/L, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-34x24cm 
Sem título, gravura em metal, XXXV/L, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-34x24,5cm 
Sem título, gravura em metal, XXX/L, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-34x24,5cm 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,5x24,5cm 
 



     

     
 

 
 
Sem título, gravura em metal, XLVII/LXX, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-32x24cm 
Sem título (Girassóis), gravura em metal, PA, sem data, papel-53,5x39cm, imagem-32,5x24,5cm 
Sem título (Girassóis), gravura em metal, PA, sem data, papel-53,5x39cm, imagem-32,5x24,5cm 
 



    
 

            
    
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,5x24,5cm 
Sem título (paisagem coqueiro), gravura em metal, PA, sem data, papel-53,2x39,5cm, imagem-34x23,5cm 
Sem título, gravura em metal, PA, PA, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-23,5x16,5cm 
Sem título, gravura em metal, XXIX/L, sem data, papel-53,2x39,5cm, imagem-34x23,5cm 
 



 
 

 
 

 
Sem título, gravura em metal, 12/35, sem data, papel- 27x37,7cm, imagem-13,4x16,5cm 
Sem título, gravura em metal, 13/35, sem data, papel- 27x37,7cm, imagem-13,4x16,5cm 
Sem título (paisagem com árvores), gravura em metal, PA, sem data, papel-38x53,5cm, imagem-24x32,5cm 



 
 

 
 

 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 38x53,5cm, imagem-24x32cm  
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 38x53,5cm, imagem-24x32cm 
Sem título (no escritório), gravura em metal, 18/70, sem data, papel-39x53cm, imagem-24,2x34cm 



 
 

 
 

 
 
Sem título, gravura em metal, PA, PA, sem data, papel- 38x53cm, imagem-24x32cm  
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 38x53cm, imagem-24x32cm 
Sem título, litografia, 19/100, ago 80, papel- 38x54cm, imagem-21,5x29cm 



   
 

    
 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,4x24,4cm 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,4x24,4cm 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,4x24,4cm 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,4x24,4cm 
 



    
 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-29,4x24,4cm 
Sem título, gravura em metal, XXXIII/L, XVII/L, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-34x24cm 
 

    
 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-29,5x24,5cm 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-29,5x24,5cm 
 



          
 

      
 
Sem título (Igreja da Consolação), xilogravura, PA, sem data, papel-53,6x38cm, imagem-36x22cm 
Sem título (Igreja da Consolação), xilogravura, PA, sem data, papel-53,6x38cm, imagem-36x22cm 
Sem título, xilogravura, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-28x21cm 
Sem título, xilogravura, PA, sem data, papel- 53,5x38cm, imagem-28x21cm 
 
     



     
 
 

       
 
Sem título (Veneza), gravura em metal, 47/70, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-34,5x23,8cm 
Sem título (Veneza), gravura em metal, 53/70, sem data, papel-53,5x38cm, imagem-34,5x24cm 
Sem título, gravura em metal, PA, sem data, papel- 53,5x39,5cm, imagem-29,5x24,5cm 
Sem título, litografia, 37/50, papel e imagem- 53x34,7cm  


