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MOSTRA EM CERÂMICA
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Hoje às 20 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, estará sen
do inaugurada uma mostra de cerâmica de Rosemari Spinato Scotti. No 
programa de apresentação, escreve o professor Gerd A. Bornheim: 
“Tudo aconteceu como que de repente. Rose “perdeu-se” por certo tem
po em exercícios, vacilaçôes, incertezas, perplexidades. O que importa, 
porém, é que essas cinzas do passado terminaram por preencher a ne
cessidade impreterivel do aprendizado. E então veio a forma que ins
taurou a ruptura — enasceu a artista. A razão mais óbvia e objetiva des
se salto já se revela na própria maneira de considerar a cerâmica: o 
domínio de certos recursos técnicos quase que a transmutam ém escul
tura. O título “tijolos”, ainda que feliz, nem cabe muito bem a essa 
série de peças, mesmo porque a sua base se metamorfoseia primeiro em 
aço, depois em ferro oxidado, aos quais a cerâmica vem acrescentar-se. 
Mas o que causa espécie na obra que se vê é essa versatilidade do barro, 
que consegue, nas mãos de Rose, abrigar-se numa dissimulação ex
trema. Em verdade, não há aqui nobreza da matéria-prima, pois o que 
conta está no que dela se sabe fazer. Assim, o absolutamente feio e infor
me se faz crisálida de uma vocação paradoxal. Vocação do barro: ele é 
chamado a quê? Do fundo de seu compromisso gerador e destruidor do 
humano, chega a arvorar-se em arte, a oferecer um desfile de formas 
que instauram o aprendizado do olhar”.
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no Margs suas cerâmicas.
Têm o título de

Tijolos, que assumem a forma 
de objetos atra vés da 

técnica da ceramista de Caxias do Sul.
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Como Rosemari Scotti 

faz sua cerâmica-tijolo
já fez teatro também. Com o Gru
po da Aliança Francesa de Ca
xias do Sul realizou um espetá
culo de muito sucesso, apresenta
do na capital e em outras cidades 
gaúchas: O Cavalinho Azul em 
que Rose fazia um personagem 
temo, criação de Maria Clara 
Machado.

Quem for ver os trabalhos de 
Rosemari Scotti, em exposição 
no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, vê-se diante de uma mani
festação forte de arte que sur
preende quem conhece a cera- 
mista caxiense, uma jovem se
nhora que é toda suavidade. Ca
sada com o arquiteto Scotti que 
pertenceu ao movimento teatral 
de Porto Alegre, no tempo do 
Teatro Universitário» (compa
nheiro de Lilian Lemmertz, Anto- 
nio Abujamra e Paulo José), Rose

Grande do Sul — só depois do 
MARGS ela vai mostrar esta sé
rie em sua cidade — têm uma 
grande força. Ela parte de tijolos 
em aço, ferro e barro sobre os 
quais são coladas tramas de bar
ro que atingem colorido sur
preendente e uma textura de 
muita beleza.

Pois os Tijolos que Rosemari 
Spinatto Scotti está expondo, em 
mostra que representa seu lança
mento nas artes plásticas do Rio

— Foi a busca de uma simplifi
cação da forma para realçar a 
textura do barro que me fez optar 
pelos tijolos, obtidos com placas 
de ferro ou aço que são soldadas 
na Metalúrgica Bellini. No caso 
do tijolo também de cerâmica, o 
objeto forma um bloco único que 
é levado à queima. A base de fer
ro é submetida a oxidação e fica 
exposta muito tempo ao ar livre, 
sofrendo a ação das intempéries. 
Ao trabalhar a cerâmica, faço-o 
com as mãos ou espatulando, só 
depois de queimada a malha é co
lada ao tijolo. É sua textura que 
dá o sentido próprio à peça.

E as cores? Vêem-se tons dou
rados, beges, azul anil que enri
quecem a malha de barro e nos 
conduzem a abstrações a partir 
da peça assinada por Rose. Ela 
não utiliza nenhum material im
portado e tem suas razões:

— Procuro interligar o que é 
nosso e quero sentir isto muito 
bem, senão o trabalho surgiría 
falso. Os óxidos dão a textura: 
misturando o óxido de cobre com 
a base de chumbo tem-se uma to
nalidade; a mistura com a base 
alcalina já produz outro efeito. E 
há também as quantidades que 
alteram o colorido. Com tudo is
to, não se tem necessidade de 
procurar materiais estrangeiros.
Em meu ateliê, no porão de nossa 
casa na Marquês do Herval, em 
Caxias, possuo uma grande quan
tidade de amostras. A experiên
cia é que nos permite dar 
queima própria às peças.

Ela começou 
a fazer 

cerâmica 
aos 15 anos 

e sua primeira 
professora 

foi Luiza 
Prado uma
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o metal, constituindo palpi
tantes séries. Além disso 
temos onze objetos de me
sa. É tcdo um conjunto de 
arte concreta., em que o ar
tesanato se exprime em al
ta órbita artística, com um 
toolorido suave e bem abs- 
trativo em sua expressivida
de concreta dos tijolos em 
cerâmica e metal.

TIJOLOS DE CERAMICA 
E METAL, — De Caxias do 
Sul, temos uma significati
va e singular mostra pes
soal de cerâmica 
tal, tematizandc unitaria- 
mente tijolos e objetos. Tra
ta-se de uma promoção do 
MARGS e a artista vizian- 
te é Rosemari Spinato Soot- 
ti, que conhecemos em 1962 
como o garoto protagonista 
de “O Cavalinho Azul”, o- 
bra-prima de Maria Clara 
Machado, 
proposta por conjunto ca- 
xiense, sob a direção de 
Nilton Carlos Scotti. com as 
inesquecíveis figurações de 
João de Deus (Darwin Ga- 
za-na) e o palhaço (o nosso 
caro

com me-

magníflcamente

Renah de Azevedo). 
Uma alegria encontrar esse 
casai, que proiessa a sua 
arte na Universidade ca- 
xiense.

Ela é apresentada por 
Gerd Rornheim. outro ca- 
xiense tão ligado à filoso
fia como às artes.

Sessenta e quatro são wo- 
balhog expostos. Meia cen
tena mestra o temário do 
tijolo, com esplêndida inte
gração entre a cerâmica e
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;R osemari Scotti 
obteve um dos 
prêmios de 
aquisição no 2o 

_ Salão de 
Ceramica do Paraná, 
maugurado ontem em 
Curitiba. Artista radicada 
em Caxias do Sul, 
Rosemari recentemente 
realizou mostra 
individual, apresentando 
suas ceramicas em sala 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, compondo 
a serie intitulada 
‘‘Tijolos”. O Salão de 
Ceramica do Paraná, 
e promovido pela 
Coordenadoria do 
Patrimônio Cultural 
daquele Estado, contou 
com a participação dos 
ceramlstas gaúchos 
Wilbur Olmedo e Jáder 
Siqueira, no seu júri de 
premiação.
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