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dia sabei Missiaggia, Elisabete Gottschall, Edua£ 
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rion Moeller, Leda Marino Flores, Maria Anita T. 
Linck, Walmir Crusius Souza, Wilbur Olmedo.
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XLêm a honra de convidar 'Doióa Excelência e ExceléntíMima pamilia para a inauguração daH
P

EXPOSIÇÃO COLETIVA DE CERÂMICA ARTÍSTICA"CG ÇJ 11

O wQ dia 03 de junho, terça-feira, àé 20 horaó, no Of[uéeu de Arte do 'Rio Grande do Sul, Avenida Salgado -pilho, 235, 
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Participantes:

JOSÉ C. MARTINS 
LILIANA M. MOELLER 
LEDA M. FLORES 
MARIA A. LINCK 
WALMYR C. SOUZA 
WILBUR OLMEDO

ASTRID HERMANN 
AGLAÉ M. OLIVEIRA 
ARLETTE S. SAUER 
ARMINDO LIBARDI 
CLAUDIA I. MISSÁGGIA

ELISABETE GOTTSCHALL 
EDUARDO CRUZ 
INGEBORG FRIEDRICH 
IGNEZ C. FONSECA 
JADER DE SIQUEIRA
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Período da Expoéição: de O3 a 22 de junho 
Porto Alegre, junho de 1ÇJ-5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A afirmação da CERÂMICA como arte, sua im
portância e seu significado dependem de como for consi
derado o estágio em que ela se encontra. O sentido de 
inovação e pesquisa surgem, a partir do momento que per
mite incrementar seu desenvolvimento.

Na presente mostra não houve preocupação com 
as diversas categorias da cerâmica. A diversidade de ten
dências, os destaques na forma, técnica, cor ou textura, estão 
reunidos, constituindo importante documento da situação da 
Cerâmica Artística no Rio Grande do Sul.

Mesmo que se reconheça o legado clássico da 
arte marajoara, o Brasil não possui uma tradição cerâmica. 
Se por um lado, o solo do Brasil sul, rico em matérias ra- 
gilosas leva a destacar nossa indústria ceramística, por outro 
lado, a Cerâmica Artística, desligada da função utilitária, 
ainda não formou seu caminho próprio.

“O barro é material ideal para os artistas porém 
em prática suas concepções de forma, cor e contextura.” 
Artistas famosos como Picasso e Miró voltaram-se para a 
cerâmica, como solução para suas criações plásticas. Na 
Europa, nos Estados Unidos, na América Central, a Cerâ
mica Artística é apresentada ao lado das grandes artes, em 
propostas que acompanham a contemporaneidade plástica.

Esta exposição que o MUSEU DE ARTE DO 
RIO GRANDE DO SUL, do Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria da Educação e Cultura apresenta, além 
de oferecer uma visão de conjunto da Cerâmica do nosso 
Estado, se afirma, também, como esforço para reunir e 
incentivar o intercâmbio de experiências entre os artistas.

PORTO ALEGRE, junho de 1975
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MARGS prepara nova mostra 

para dia 3, cerâmica variada
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul promoverá, a 
partir do dia 3 de junho, u- 
rna exposição de Cerâmica Ar
tística, com a participação dos 
ceramistas Aglaé Machado, 
Arlette Sauer, Astrid.Hermann, 
Cláudia Missiagia, Elizabeth 
Gottschaldt, Ignez Fonseca, 
Ingeborg Friedrich, Jader de 
Siqueira, José Carlos Martins, 
Leda Flores, Liliana Moeller, 
Maria Annita Linck, Walmyr 
Crusius Souza e Wilbur Olme- 
do.

mica através da doação de u- 
ma peça, em técnica de Raku, 
pela -ceramista argentina Vil- 
ma Villaverde, inúmeras vezes 
premiada.

“Artistas famosos, como Pi» 
casso, Miró, os muralistas me
xicanos, voltaram-se para a 
cerâmica, como nova solução 
para suas criações plásticas, 
que na pintura se limitavam 
a materiais mais restritas.

A razão deste “renascimen
to” da cerâmica, não só resi
de nas infindáveis possibilida
des que apresenta. • Deve-se, 
principalanente, ao surto de 
progresso técnico, industrial e 
artístico destas últimas déca
das.
Um vaso, há poucos anos a- 

trás, era apenas um recipien
te para umas' flores, ou sim
ples relíquia histórica: "Por
celana
Sèvres autêntico... ”. 
dispensa flores e afunila-se pa
ra desprezá-las”.

A mostra contará com dois 
convidados especiais, Francis
co Stockiner e Vasco Prado.

A exposição, que reunirá vá
rias categorias de cerâmica ar
tística, tem por objetivo reu
nir ceramistas, valorizando a 
cerimônia ccmo arte.

Na ocasião, o MARGS am
pliará seu acervo de cerâ- Francesa”... “...um 

Hoje,
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«Jader de biqueira junto a Bloco 111 , uma de suas ceramicas que estarão no MARGS

A

CERAMICAS NO MUSEU
Logo após assumir as funções de Direção do Museu se a variedade de desenhos alcançados segundo as

de Arte do Rio Grande do Sul, Luiz Inácio Medeiros se motivações mais diversas e a imaginação dos povos.
fez cercar de uma dinâmica assessoria. Extremamente 
bem acertada a escolha feita por Paulo Amorim, Diretor 
do Departamento de Assuntos Culturais da SEC, para a 
Direção daquela Casa - é preciso que agora o Poder 
Público entenda a necessidade de transformar o Museu 
em Fundação e transferf-lo para um prédio que esteja 
em melhores condições e mais a altura da gente gaúcha. 
Material humano já se tem e em muito bom nível.

A próxima promoção do DAC/MARGS é uma mos
tra coletiva de cerâmica a exemplo do que habitualmente 
acontece nos grandes centros dc arte da Europa, en
quanto que por aqui parece que este material tem so
mente sentido utilitário. A exposição, que inicia às 20 
horas do próximo dia 3 no Museu de Arte, conta com a 
participação de conhecidos artistas como Jader Siquiera, 
Astrid Hermann, Eduardo Cruz (cerâmica é o mais novo 
material que este jovem artista vem pesquisando e desen
volvendo), Aglaé M. Oliveira, Arlette Sauer, Armindo 
"bibardi, Cláudia Missággia, Elizabeth Gottschall, 
Ingeborg Friedrich, Ignez Fonseca, José C. Martins, 
Liliana Moeler. Leda Flores, Maria Linck, Walmir Souza 
e Wilbur Olmedo. Como convidados especiais a mostra 
terá dois dos maiores nomes da escultura contemporânea 
nacional: Francisco Stockinger e Vasco Prado - suas 
obras dão importância a qualquer coletiva da qual façam 
parte. A referida mostra se estende até o dia 22 de junho.

Algumas considerações históricas sobre cerâmica,, 
colhidas pelo ceramista e pintor Jader Siqueira: 
"Cerâmica é a união de quatro elementos: terra - água - 
ar - fogo. Pode-se dizer que ela tem acompanhado o 
homem desde as mais remotas épocas. Foi uma das 
primeiras industrias humanas como atestam os vestígios 
encontrados em escavações feitas à procura de objetos 
pré-históricos. O homem de então - tantos séculos dis
tanciado da nossa civilização - cavou com. a mão um 
punhado de argila e fabricou o primeiro vasilhame, ins
pirando-se na forma arredondada das frutas, ovos e con
chas, submetendo a plasticidade e elasticidade da 
matéria que observava no limo e endurecendo-a para 
conter a água e as provisões. Foi, portanto, primeiro a 
utilidade e, ao,s poucos, sendo acrescentado o sentido es
tético. Com o aparecimento do tomo, trazido do Extremo 
Oriente para o Egito, Asia Menor e Grécia, acabou a as- 
imeiria de formas, a deformação da curva, originando-

>:,V: :í ° ■ k.y ’ ' K < - :,:'1

Sábado 31 de maio de 1975
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ostra coletiva de Cerâmica
a partir de 3.a feira no MARGS

‘CÁ;

A partir das 20 horas da 
próxima terça-feira, dia 3 de 
junho, o Museu de Arte do 
Rio Grande do S'.’l apresenta
rá a mostra coletiva de Cerâ
mica Artística reunindo os 
mais expressivos nomes gaú
chos desse setor das artes plás
ticas. A mostra — que tem o 
patrocínio do Departameimo 
de Assuntos Culturais da Se
cretaria de Educação e Cul
tura contará com trabalhos de 
Astrid Hennann, Aglaé M. O- 
liveira, Arlette S. Sauer, Ar- 
mindo Libardi, Claudia I. Mis- 
sággia, Elisabete Gottschall, 
Eduardo Cruz, Ingeborg Frie- 
drich. Ignez C. Fonseca, Ja- 
der de Siqueira. Jcsé C. Mar
tins, Liliana M. Moeller, Leda 
M. Flores, Maria A. Linck, 
Walmyr C. Souza e Wilbur 
Oimedo.

Também participarão da ex
posição, na qualidade de con
vidados especiais, os artistas 
Francisco Stcckinger e Vasco 
(Prado. A mostra ficará aber

ta ao público até 22 de junho, 
na GaJeria do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Av- 
Salgado Filho, 235 — í.o an
dar) .
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PANORAMA Dêcio Pressei

Coletiva de 

Cerâmica no MARGS
\

A únião dos quatro elementos (terra, ar, 
água e fogo) determina a cerâmica, uma das téc
nicas artísticas que acompanha o homem desde 
as mais remrotas épocas. Foi a primeira das 
indústrias humanas como atestam vestígios en
contrados nas mecrópoles 
çòes pré-históricas. O homem rude cavou com 
a mão um punhado de argila e fabricou a pri
meira vasilha, inspirando-se nas formas arredon
dadas das frutas, ovos e conchas. Com o apa
recimento do torno, trazido do extremo oriente 
para o Egito, Ásia Menor e Grécia, acabou a assi
metria das formas e surgiu uma grande varieda
de de desenhos, segundo a inspiração dos povos.

Decorridos séculos, hoje, a cerâmica não se li
mita a ser apenas utilitária, decorativa. O cam
po é realmente vasto, atraente, ilimitado. Isto 
o MARGS pretende provar através da exposição 
que programou para hoje* reunindo alguns dos 
ceramrstas mais conhecidos de Porto Alegre. No 
grupo estão: Jader Siqueira, Astrid Hermann, 
Ignês Fonseca, Algae Oliveira, Armindo Libar- 
di, Cláudia Missággia, Elizabete Gottschall, In- 
geborg Friedrich, Eduardo Cruz, José Martins, 
Liliana Moeller, Leda Flores, Maria Linck, Wal- 
mir Souza, Wilbur Olmedo. Na qualidade de 
convidados especiais: Xico e Vasco Prado. Esta 
mostra permanecerá aberta ao público até o 
próximo dia 22, reunindo peças realizadas com 
técnicas diversas, sempre no sentido de maior 
valorização como arte.

ou em outras esta-

Peça de cerâmica de Jader Siqueira
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Objetos 
diversos em 
cerâmica. 
Leda Flores

Bloco de
cerâmica,
de Jader
Siqueira

Caramujo, 
de Astrid 
Hermann no Museu de Arte

Teniza de Freitas Spinelli
O Museu de Arte do iRio res recai na. expressão formal, O GRUPO DE CERA MIC A ções ao desenvolvimento desta pecialização nos Estados Uni

dos e que vem mantendo um
Grande do Sul realiza de 3 a outros na. textura e no desenho 
02 de junho uma Exposição e em gerai no estudo e na pes- 
Coletiva de Cerâmica Partici

DO ATELIER LIVRE DA técnica que se vale da cor è 
das três dimensões.

O Atelier Livre da Prefeitu-
PREFEITURA alto nível de ensino desta téc

nica. Sob sue orientação traba
lharam já grande número de

qui.se de materiais. Professores
pam desta mostra dezesseis ar
tistas que ao longo dos anos

de categoria estão presentes Wilbur Olmed,o, orientador do ra parece ter se preocupadocomo Maria Anita Linck do grupo de alunos do Atelier Li- com isso ao colocar a cerâmica 
vie da Prefeitura, participa lado a lado com os outros cur- 
desta mostro no Margs, junta-

apredadores da cerâmica, sen-vêm se dedicando a esta ativi- Instituto de Artes da Ufrgs, 
Arlette Sauer, da Faculdade de do Claudia Missággia, uma dedade. Alguns são nomes bas-

sos, numa prova de que come- 
mente com Aglaé Oliveira, ça a haver em nosso meio 
também professora, Elisabete impulso para a cerâmica de

senvolver-se. Neste eurso de

tantes conhecidos em nosso suas alunas e que também par
ticipa desta mostra.Arquitetura e Wilbur Olmedo

meio. Outros, recolhidos em 
seus atelieres executam seu

umdo Atelier Livre da Prefeitura.
Maria Anita Linck trabalhouA grande maioria dos parti- Gottschaii e Liliana Moeller.trabalho sem a divulgação ne- com Ignes Fonseca e juntascipantes desta exposição troca 

cessaria ao conhecimento da experiências entre si ou as bus- 
obra pelo público. São os se-

Ele diz que não há urna fradi- três anos. Olmedo ensina o do- reaüzaram importante pesquisação de cerâmica no Rio Gran- minio das técnicas do engcbe de materiais. Para a mestra, aca em centros maiores. Muitos de do Sul, como acontece per e do chamiote, a pesquisa da cerâmica é maior que uma fi-guintes os nomes dos artistas lecionam, alguns comercializam exemplo no nordeste, nas áreas- forma, das tintas, numa grada- losofia estética, está na raiz doque compõe a mostra: Astrid suas obras, outros como de influência da cerâmica mano ea- dação- do trabalho horizontal homem, é bairo.Herinann, Aglaé Oliveira, Ar- so de Walmyr Souza, mantem rajoara, ou nos Andes, de tra- para o vertical. Em sua pes- Com esta “Exposição Colefi-lette Sauer, Armindo Libardi, atelier aberto com grande des- dição pré-colombiana. O engo- quisa da forma, tem como pon- va de Cerâmica Artística”, oClaudia Misságia, Elisabete 
Gottschall, Eduai’do Cruz, Inge-

preendimento e entusiasmo. be, na América, nos veio desta 
cultura pré-colombiana. Em re

to de partida os elemêntos da Museu de Arte do Rio GrandeCom Leda Flores, Walmyr a- . . natureza ccmo plantas, pedras,
íaçao ao nosso estado, não hou- raízes, formas do fundo do 
ve tradição de cerâmica mar-, onar, o que o tem levado a inú- 
cante. Na epoca das Missões,

do Sul se propõe dar aberturaíborg Friedrich, Ignez Fonseca, 
Jader de Siqueira, José Carlos

presenta nesta mostra, somente
ao desenvolvimento da cerâmi-trabalhos na técnica do engo-

Mart-ins, Liliana Moeller, Leda ca em nosso Estado, partindo 
da idéia de que esta técnica

'be, baseados na cerâmica pré- 
colombiana. Pesquisas cem ó- imeras indagações sobre o pro-IFlores, Maria Anita iLinck, os padres incentivaram os ín- blema da arte abstraía. deve ser melhor apreciada emWalmyr Souza e Wilbur Olme- xiidos também vem sendo rea- dios ao trabalho desta técnica, nosso meio, como ela o é em3rupo de 

sbjetos, 
écnicas 
Jiferehtes 
le Walmyr 
-rusius 
íouza

Ido. íizadas por Armindo Libardi, A CERAMICA NO IXSTI-mas não houve uma continui- outros países. Assim, a partir 
de um estágio de reconheci-Ignez Fonseca, Ingeborg Frie- TUTO DE ARTES DAdade. Cem o processo imigra-Como convidados especiais, drich, José Carlos Martins e UFRGStório. foi trazido e empregado mento da cerâmica, possam osos escultores Vasco Prado e ouitros. Artistas como Astrid o torno, dentro de uma con- O Instituto de Artes da artistas que nesta oportunida-Francisco Stockinger prestigiam 

esta mostra que reune diferen-
Hermarm, Eduardo Cruz e Ja- cepção dirigida, para a indús- Ufrgs. mantem desde 1968 u- de se reunem, afirmar seu tra-tíer de Siqueira, além da. ce- rtria. Vê-se então que a cerâ- 

toica em nosso meio está a me-
ma cadeira de Cerâmica orien
tada pela professora Maria A- 

vecer maior atenção e pesquisa, nita Linck, escolhida por aque- 
para que enfim surjam condi- la entidade, com curso de es-

•balho de pesquisa e criar notes artistas e várias técnicas de rãmica, dedicam-se com igual CR. G. do Sul um ambiente 
propício ao desenvolvimento da

cerâmica artística. A preocu- sucesso à escultura, o desenho,
pação de alguns dos exposito- a pintura, respectivamente.
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Mostra de Cerâmica Artística
CORREIO DO POVO

Após longo e incrível ostracismo a que se viu relegada a Ce
râmica entre nós, eis a reaparição e a revalorização da mesma, 
com a mostra oficial coletiva e sul-rio-grandense, promovida em 
boa hora e inspiração pelo Museu de Arte do RGS.

O Brasil é país de élan artístico tropical: é todo imprevistos, 
improvisações, instabilidade, insconstâncias e variações.

As raízes e o humus artístico vêm da terra, exigem clima e 
abastecimento. Assim já verificamos a afirmação do folclore rio- 
grandense através do movimento contemporâneo de que foram 
pioneiros Luiz* Barbosa Lessa e Paixão Cortes e os antecipadores 
de gerações em tomo do Centro de Tradições Gaúchas 35. atin
gindo os núcleos ao duplo das municípios sulinos. O artesanato 
por sua vez irrompeu e do padrão de Gramado envolveu a Pro
víncia e Porto Alegre hoje tem três centros de projeção do arte
sanato estadual: o conjunto da Galeria da Av. Salgado Filho, o 
grupo de lojas da Avenida Borges de Medeiros, o Mercadão do 
Parque dos Açorianos, afora as lojas espalhadas e o artesanato 
ambulante.

A cerâmica no Brasil tem seu substratum colombiano e pré- 
cabralino na ceramística do Norte, Centro e Sul, com as expres
sões marajoara, amazonense em geral, nordestina do Ceará 
Pernambuco até a Bahia e Central de Minas Gerais, Mato Gros
so e Goiás e a do Brasil meridional, abafado pela civilização tec
nológica e essa de São Paulo ao Rio Grande do Sul, mas que per
dura disseminada pelo litoral e pelo interior do País.

Se o norte tem o folclore nativo amazônico e perdura o ar
tesanato. a cerâmica lá tem palpitação indígena e lusa e na 
área negra a afro e no sul a branca, caldeada com a imigratória.

A cerâmica, em sua história multimilenar, é arte popular e 
culta, aplicada ou pragmática e pura, popular. r*:ral e artesanal 
até tornar-se urbana e arte apurada, com o pluralismo de seus 
desígnios utilitários e aplicada ou liberta e entregue ao ideal ar
tístico em toda a sua pureza e desinteresse.

Já várias vezes temos analisado a perenidade da Cerâmica, 
para além das modas e vogas e de sua confusão, malbaramento 
e olvido pelos Objetos e pelo poder maior da Escultura.

As artes primordiais são impostergáveis, sob pena da cultura 
e civilização se desenraízarem da seiva vital, como para haver 
ensino superior deve haver ensino primordial.

Significativo é o gesto do MARGS com a presente mostra de 
nada menos de nove dezenas de peças ceramísticas de mesa. 
parede e espaciais, todas num nível artístico autêntico.

Dezoito são os expositores, em sua maioria mestres em artes 
plásticas e em cerâmica, com alguns valores novos. A cerâmica 
proposta não é utilitária nem aplicada. É pura cerâmica artís
tica não imitativa e sim criativa, urbana em sua totalidade e não 
nativa e primitiva como as do Norte e Interior. Não são popu
lares e sim ceramística culta.

Sete são de ceramistas germano-rio-grandenses, duas ítalo- 
gaúchos e a metade de ceramistas luso-sulinos.

Não esquecendo os nossos Paulo Ruschel, Walter1 Scarpelli e 
Ortwin Sauer, que a morte há pouco levou e nem os que foram 
para longe como Luíza Prado, Pieçre Prouvot. Hilda Goltz e vá
rios ausentes nos presentes pregões, apreciamos a presença de 
Stockinger e Vasco Prado e a seleção de peças de Astrid, Aglaé. 
Aríete, Armindo Missiaggia, Gottschall, Cruz, Ingeborg, Inés, Ja- 
der, José C. Martins, Moeller, Leda, Linck, Walmir e Wilbur.

É uma representativa e gostosa reaparição da ceramística rio- 
grandense.

a



DADOS BIOGRÁFICOS

- ESCULTOR 
Nasceu em Üruguaiana, em 1914. 
De 1947 a 194§ como Bolsista

estudou em Pa-

NOME: VASCO PRADO
Data de nascimento:
Naturalidade:
Natural de:
Formação ou 
Especialidade profiss.:
Setor de atividade:

dç G-ov. Francos, 
ri3, participando Io Sal ao de 
Artistas Estrangeires. Em 1949 
começou a expor individualmen
te em P. Alegre - -le- ~^z0u ^nu"* 
meras mestras, participando tam
bém de muitas exposições coleti- 

Arte (gênero preferido): vas 0n] g8JÕes Oficiais, locais
Enderêço: e de outros Estadfltf^e no esfc-
trangeiro, como Metevi&ec, Chicago, Japap, EE.UU. 
Punta Dol Este. Existem muitas obras importantes . 
em locais públicos, de autoria do conhecidissimo
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«* Ctmteroiaea, Belo Horisonta* 

de Porto Alegre s19/i„ Prç .. 
dt P^a®a, 1973. Participo-a 
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V-- dar vida
* • -n. '-. ■ i.rv.•:•*/ .

t-í?3;™'1 su? ^iTidade ©m, cerémica^soniílado a necessidade" de ter uaa o •

sSIjsSíüSf; iSiU?
Eeefsre fazer figuras aandc~ltj.es a sensaçao ma: . . .*ao

-***<«"|*!- .ui.

ISKE2 CLARA. FQHSECA• 1 * * . ' ' ' *

Satural-a^Bio^feanae^xero® gesta cidade- a função c!e Assistente Sooj 
vam se dedicando a oaramioa ha vinte anos,^©vy aula.*? com a Proft liaria

- -.9 de oorauiica èc ■ -irouvoi .
G L° -^rqfcitgtura da ÜFRGS. em 1963oRecebeu o psoaio de Melhor « 

JiabalLo na e:spos:.;,çao de caramica orgaiíisa&a pelo cluh da Boards na n-i co^uistou o 3> tt&L» no u Salão Sc C5rkofS« :
pela ABS0Gfca^° «e Artes Hastloas 2ran«üsco / 

®? 13c8 mp~ e^»siçao iWindaal no Instituto OuItussá; 
aorte-iuaorieaia»,áunèaoegte olom a pintora Alioo aruegasmaun ,

5E ®“L eon.fcafta Anaita LinckSrtiu para uma pesquisa de »
^ 6fl®2t£ÇJPa?08a®El nosso n»ici: iniciando assim um erriqueaimen •'O «e, pasuas e materiais decorsti-fos„ ~

• •• v -t ■ w/*ir

•i.

: A C-eramies ae tar: viver» c 0 
Foraaj.etv^j. textea- nascem num todo 
ge minha eerskiea0^IlífriSO&e iAuiEDHIC^

Hatural^â Alemanha veio para & Brasil «linda iovsiuSua aspiração foi ser
mrmtm ajpreseate ;ia© urbanas d® Brasil 

uí.í.i<>i.txaxc isre •-árawa.uio^© apresentada em plasas cie barro ea rolovOoSeu pri 
meiro' professor de ©axamiest foi Searpsixjispost©r ioráente. estudou na 
manha o ga «seola m iirre fraquontou aulas de •'• sehhc o no jfêalior Livro 
vganspo© para o barro 9 cenas desenhada© nb proprio* loealeSous trabalhos
ScterlIliSrScioLfl! telS'Í:aS P°raUei reflate àa «“* *«*» *«**

: -w ’vrz*rsxiisutm:> -.
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naâ£ <sm former © argi'i£ transpor~ 
tflaâii; eis arte5’o

Pintor; nre:neta,. desenhista c; pyofossori- HàturaX cio Pelotas ,re&-• 
ação axtistisa ngi iseole. 'Ias Artes de Pelotas 0„. 

ia a
IuíííCv. Prado* vxa artista inquieto qão vem sampro' aoatrçuido sua arte
,:í5o sempre apresentados -le.p as do um domínio total da técnica cai -

s ©xposiçáss individuais ©m Porto AXegrs* o uma 
no Rio do Janotav .Participou do div : *è2§ti** & Porso Alô©
Pelotas,-. Pagoa-A Bsl c H>ri ;ohte „ Gramado e S&o Paulo*

^eg»xvg»»iap4»<rwtwi<rw*- ■

"Acredito na cegamioa ©ono arte,© na 
minha roaXisacâo* pessoal atraia_s / 
ô.f, -m v •:p>:;-ar;sâ,dJ.. • •;. .  a • .

*»w— .•.«iam..*»’»! + ■ .—»■

Eosidon:;e o natural cia Pelotas? (17 d£ 3ulho'd© 19500o Pintor 
. i:'.r:-r;., iniciou seu contato eos a c©rássicaf) aor. 12 anos âe idade» na 
Asaolhinhu Municipal d© Arte de Pelotass sob a orientação da profeg

Pinto«durante 3;anos« Sstuclou pintura e doso «• 
. .© artista ína % âcfdla Coçta* Jôa suas próprias

inúmeras mostras individuais
em ?elotas:o Bsta © sua X® coletiva©

q cara-

•• *••'•. ..........................................................................• ■:

t;:^. arte«oiencia que 
mos a aprendei:, como “hoby* e que 
acaba por se integrar & nossa per- 
sonaliad©5’ «>

oomci ©a®

•> :. W -. *4 . --^»#*// «» *n *• •»**/'•• ^ *•’■•,' *• *' "*

. iíatúral- de P* Alegro ,, íraquantou o Curso técnico Escolar Parcgr Yar-
•••do Ctotófc iat-ensivfe do Ceramiêa pela SBC» oom d 

tarde ingressou no Atelier Livre 
Prefeituraj, f&sengo ceramlcá ecm o pprofo Wilbur Olmedo 
de várias e^posiçoss coletivas no Átplier Livre'» de ©Xposiçoes li®

• Âtlántlda © da XXg- Sí^pointer de Esteio o -

go a oeramica de gçandô valor 
campo das Arrues Piasticas 5pois 
uesênta uma síntese cio artes 8 
ginâe para sua sabcucac coube- 
entoa profundost:

nJn! 
no 
rsp 

. ©xi 
cirjij33D.fi SUiaiHO )?LÔH!3S.

Natural da Po Alegre*' diplomou-se ara Artes íELastiôas no^lnstituto 
do Bolsa Artes u© EGSo r&alizou curso da escultura» também no IÍB* 
Estudou cerâmica, oom teXmir Crusiuâ cie Sousa« Eem participado 
inúmeras erpociçocs com trabalhos do pintura£ escultura e cerarciea0

d©
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TÈKV àe :<?Âr J&íd«uii& dü Broja&o ©m eseulirâra no ?X MÜtoKttfc 4MM**0g6
arancisco Li3hoao MrtWllMi do Brcrase cii. eecultwa no vlll ozlsô da
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- O^xèmlca é mair cpis urna filosofia 

é BAK30wo

?ía*^ixal do H03o Formada ac Instituto do Artes do . ■:'SÍ ©urso do &£*«*?•
. ••',£ du cerâmica com Piôrre ~.oou

TOt.i tem realizando osperieneias m céramioa «o longo de sua carreiia 
artístioa* Atualmente- o professora cio eeramioa no rnsvi/cuto cie Arces
te üi'HaSo .

■MwáÍMMP*» II—I—

K Çc® a oexãmíea, o mu reoncontec 
oom a ?iâaB.SS-sã:, .SsáBií J&. SessL.

jíoxraaclí; an feáiciaa oh 1941-. Ea afiol^c-ánola. ea-feuflon pincura ôg Eio _ 
Garande 'eoflrEv®z*:oa Madeiros. Inisiou ^s-fcaflòs dc 4e3enho com Joao ia-

ftSSfcJEBPffiAffSaiT&íffiS «síss
./.ora oom Itoisa Prado e £22 vários, eursps na Argentina om a w - 

ramista Ana .Mòrcèdas Beasnioíçon, Mireira Baglieio e Wxlraa vilaTOXde*
& o'Uruguai estudou oom Marcos £õpas £orapa0 < '

•:fc eorâmioa a* pesquisa da forma , o 
umx ' fciafcas, torturas

& apareaos novas «^verlGneiass 
nsidaro-m© nao umrtartista9 m.s 

um cientista na csrsraicai.,
ro 000

00

YfIZBUJR OEHBDO
+.~i -j- • ..«UI •• uw -

%rtista plásticos oeramista* Profossoigr mais de trinta ano© o í*eex«
- /-/v,;. AVo:-: k '. -■ •■ A ■'A/M: ' w l* •' i - f'A'r .

nosto Domolas tó 24 anos* iâ natural de Cachoaira do Sulo Fez ^
formeoao artística no Instituto de Bs ias Artes do RGS 3 najieoola o.c

■K“árKSi.?tó3i“aSc?ss!:â°ES^ii^“S3<»'
d^ ceramica o pintura <òa &ob©lins« E- .196 J vol -ou a Europas oru\o **©*• 
to oportunidade dc enfadar na Espanha, Roma e I . bs maie divaraas 
teonioas d© ©smáltaoao ©tòa&iça« Pe-reprraua rnis. © so inteirou
ôo ais há ás mais avançado na .guimioa o.a c®rami€a« _
Prêmios: fedalto d© Ouro m Xfi Salao do dos eatud^itos £»cunda~ 
rios do Rí~3o Kfoncão Honrosa9 Medalha do Bronse e Medalha ac _
'* v, Salces d® Arte do Instituto do Belas Artes do R$a* íxôbxo .-.:0 ot-v* 
Xaõ de amica promovido- pelo MARGSo 18A2â e 3S preüãoo nos balões 

«»Oamara Mianieipal.do P, Alegrado loaçaò Honrosa ac Bronse c Meda
lha do Prata da Âssoe^açao Francisco Iásboav> •

nos
da



museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130
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TOTAL V‘J SITANT 33 2,01?



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESAS

CONVITES: 800 ( Quantidade ) _ 620,00

CATÁLOGOS: 1000

Impressão e papel; 720,00
CARTAZES: 50

MATERIAL PARA TRABALHO SERIGRÁFICO:

PAPEL PARA CAPA 206,00

TELA E EMULSÁO- MATRIZ .179,00

TINTA E CORDA 66,70

LETRASET 18,00

DUREX 22', 60

CONDUÇÃO 10,00

Total; 502,50 •


