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| Artista da Capa
Arnilson Montenegro é macaense (RN), mas mora
em Campina Grande - Paraíba, cursa História pela
Universidade Estadual da Paraíba, vem atuando como
artista visual, com foco em xilogravura, sendo também
conhecedor de outras técnicas gravuristas.
Tem desenvolvido belíssimos trabalhos na Paraíba, ministrando oficinas para resgatar e fortificar o saber e
tendo participando de diversas exposições e salões ao
longo de 10 anos. Recentemente, ganhou o prêmio de
aquisição no Salão de Artes Visuais do SESC, 2012.
Na imagem ao lado, detalhe da matriz em madeira, em
processo de “corte”, que consiste em retirar, de acordo
com a imagem escolhida, lascas de madeira com utensílios apropriados para xilogravura, chamados “goivas”.

A arte utilizada na capa compõs o mural das artes visuais em homenagem ao Programa Diversidade da TV
Itararé. Confira o vídeo clicando no ícone.

Outros trabalhos do artista, confira sua página no Facebook:
http://www.facebook.com/arnilsonjunior
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Como publicar
Os autores que se interessarem em divulgar suas produções na Blecaute
devem enviá-las para o e-mail:
revistablecaute@gmail.com
Os arquivos devem ser compatíveis com o editor de texto Microsoft Office
Word (2003 ou superior) e se enquadrar nas seguintes categorias:
Poemas (devem ser enviados entre quatro e cinco poemas, com até cinco
páginas no total);
Conto (poderá ser enviado apenas um conto, sugerimos no máximo oito
páginas);
Ensaio (poderá ser enviado um ensaio sobre temas ligados à literatura e/
ou demais artes, incluindo cinema, música, artes visuais e artes cênicas,
sugerimos o máximo de oito páginas);
Dicas de Leitura (poderão ser enviadas três dicas de leitura, com até uma
página, acrescida de uma imagem da capa do livro sugerido em boa resolução).
Observação
Todos os textos devem ser acrescidos de um pequeno perfil dos colaboradores, contando com as seguintes informações: nome, local de nascimento,
local onde reside atualmente, livro(s) publicado(s), blog(s) e/ou site(s) que
edita, entre outros.

http://issuu.com/revistablecaute/docs
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