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V SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL

REGULAMENTO

Art. 5o — Cada artista deverá inscrever-se obrigatoriamente com três (3) obras.

Art. 6o — Os artistas poderão inscrever-se em mais de uma categoria com três (3) obras em cada uma.

Administração Amaral de Souza

Art. 3o — O Salão será composto por quatro seções:
Ia Seção — Esculturas
2a Seção — Painéis e Murais
3a Seçáo — Potes (incluindo vasos, jarras, pé de abajur) e utilitários ou decorativos.
4a Seção — Propostas

Art. 8o — Somente serão aceitas obras inéditas, cujo processo de realização seja eminentemente ce- 
ramistico.
§ Único — Os materiais que não sejam de cerâmica só poderão ser utilizados em função de complemen
to, não comprometendo a obra.

Art. 9o — No ato de entrega das obras, o recibo do artista (contido na ficha de inscrição) será devolvi
do, após ser devidamente numerado, datado e rubricado por funcionário responsável pela recepção dos 
trabalhos; para os não-residentes em Porto Alegre, o recibo será remetido pelo Correio.

Art. Io — O V SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL, promovido pela Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo, Departamento de Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul, reuni
rá obras de artistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a finalidade de documentar e 
incentivar a arte ceramística.

Art. 4o — As inscrições estarão abertas no período entre 28/7/82 e 27/8/82. A inscrição será feita me
diante a entrega dos trabalhos e da ficha de inscrição.
§ Único — As fichas de inscrição e o Regulamento do Salão poderão ser retirados no MARGS, de ter
ças a sextas feiras, no horário das 10 às 17 horas.

Art. 7o — Cabe ao concorrente a responsabilidade de colocação das obras no MARGS, quando estas, 
seja pelas dimensões ou peso, ultrapassarem as condições viáveis de exposição no recinto da mostra.

CAPITULO I 
DO SALÃO

CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Art. 10 — As etiquetas existentes na parte inferior da ficha, deverão ser preenchidas, destacadas e cola
das no verso das obras inscritas.

Art. 2o — O V SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL permanecerá aberto ao público 
do dia 5/10/82 ao dia 2/11/82, na sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, sito à rua 7 de Setem
bro, n° 1010, (Praça da Alfândega) em Porto Alegre.



Art. 16 — Não serão admitidas obras jà premiadas, cópias ou obras de artistas jà falecidos.

Art. 19 — Só ficarão isentos de seleção e premiação os artistas convidados pelo MARGS.

CRONOGRAMA:

Art. 24 — Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, ouvidas 
a Direção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, do Departamento de Cultura e do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

Art. 17 — Caberá ao MARGS a remessa do Regulamento e fichas de inscrição para os Estados de San
ta Catarina e Paraná.
§ Único — Os artistas deverão entregar ou remeter seus trabalhos devidamente embalados para o Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, à Rua 7 de Setembro, 1010 (Praça da Alfândega), 90000 — Porto 
Alegre, RS.

Art. 21 — O V Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul conferirá quatro (4) prêmios de aquisição, des
tinados aos artistas que obtiverem o primeiro lugar em cada Seção.
§ Io — O Prêmio-Aquisição “Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Sul”, no valor de Crí 100.000,00 será destinado ao vencedor da 1a Seção. As instituições responsáveis 
pelo prêmio aos vencedores da 2a, 3a e 4a Seções serão oportunamente divulgadas.
Os con.correntes que obtiverem 2o e 3o lugar e “menção honrosa”, receberão certificados.
§ Único — Não havendo premiação em uma categoria, por decisão dos jurados, estes têm autorização 
para transferir o prêmio a outra categoria.

Art. 22 — Durante os trabalhos de seleção, premiação e montagem do V Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, somente poderão entrar no recinto pessoas credenciadas pelo MARGS.

Art. 15 — Cada obra deverá ser acompanhada de uma foto correspondente, preto e branco, tamanho 
postal e em papel brilhante. Estas fotos não serão devolvidas.

Art. 18 — Para seleção e premiação das obras inscritas será constituída uma comissão de seis (6) mem
bros. Um dos elementos dessa comissão será eleito pelos participantes; os outros cinco serão indicados 
pelas seguintes instituições: Instituto de Artes da UFRGS; Secretaria Municipal de Cultura; Associação 
Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa; Departamento de Cultura da Secretaria de Cultu
ra, Desporto e Turismo; Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Em caso de empate, reserva-se à Dire
ção do MARGS o voto de decisão.
§ 10 — Não caberá recursos quanto ao mérito das decisões da Comissão Julgadora.
§ 2o — Não poderão fazer parte da Comissão artistas inscritos no Salão.
§ 3o — Mesmo que a obra seja de valor superior ao da premiação, o artista se submete ao valor do 
Prêmio-Aquisição.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 23 — A entrega de trabalhos acompanhados de fichas de inscrição implica, por parte do artista, na 
plena aceitação do presente Regulamento.

Inscrições: 28/7/82 a 27/8/82
Trabalhos da Comissão Julgadora: 30/8/82
Divulgação dos resultados de seleção e premiação: 31/8/82
Solenidade de entrega dos prêmios: 5/10/82
Período de realização da exposição: 5/10/82 a 2/11/82
DevoltTção dos trabalhos: Ver Capitulo II — Art. 14.

Art. 13 — Todos os esforços serão envidados para proteger as obras inscritas, embora os promotores 
do Salão não se responsabilizem por quaisquer danos que possam ocorrer aos referidos trabalhos.

Art. 14 — As obras não selecionadas só poderão ser retiradas três dias após o julgamento feito pela Co
missão, e dentro de um prazo de trinta (30) dias. As obras selecionadas deverão ser retiradas somente 
após o encerramento do Salão, obedecendo o mesmo prazo.
§ Único — O MARGS tomará posse das obras que não forem retiradas dentro dos prazos determina
dos.

CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO

Art. 12 — As peças expostas poderão estar à venda, desde que o candidato o autorize na ficha de inscri
ção.
§ 10 — Caberá ao artista apresentar o recibo das obras vendidas.
§ 2o — O valor das peças estipulado pelo artista na ficha de inscrição não poderá ser alterado.

Art. 11 — Os artistas que enviarem seus trabalhos ao Salão, deverão fazê-lo com frete pago. Estas 
obras serão devolvidas com frete a pagar, devendo constar na ficha a autorização para este fim.

Art. 20 — A Comissão Julgadora deverá lavrar ata circunstanciada dos trabalhos de seleção e premia
ção, nela inserindo uma apreciação global sobre o certame e os critérios de julgamento adotados.
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V SALAO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL

Data: 15 de outubro de 1982
Hora: 20h 30min
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1010 — Porto Alegre — RS

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL



;í

li

V SALÃO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL

i 'I 
■ i 

ij

;|

I
■ |

'1mnícs I
J .i ,1



V SALÃO DE CERÂMICA

DO RIO GRANDE DO SUL
Participação de Artistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
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Outubro — 1982

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Tarcísio Antonio Costa Taborda

DIRETOR DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
Roberto Valfredo Bicca Pimentel

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
José Augusto Amaral de Souza

SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
Luiz Carlos Barbosa Lessa



OLMEDO

O preconceito contra a cerâmica também é problema de 
evolução. Reproduzimos aqui as palavras de Danúbio Gonçalves: 
"A cerâmica oferece plenas condições para a realização da obra 
de arte. Proporcionando, pela forma e pela cor, uma simbiose en
tre escultura e pintura. Escultores importantes têm criado peças 
belíssimas e ela mesma despertou interesse ao gênio de Picasso. 
Na América ocupou lugar importante como manifestação 
plástica na cultura Asteca, Maia e Inca. Não obstante, há quem 
julgue erroneamente ser ela uma arte menor, quando em ver
dade a arte menor corresponde à estatura do autor"...

Para o V Salão de Cerâmica o Professor Roberto Bicca 
Pimentel, diretor do MARGS, teve a preocupação básica de 
reformar o regulamento do mesmo. Reuniu ceramistas e pro
fessores e, analisando os salões anteriores e ouvindo a opinião de 
técnicos, resultou o atual salão com as suas quatro seções. Tudo 
isto acreditamos foi profundamente benéfico e mais justo para os 
concorrentes. Com isto lucramos todos. Lucraram os ceramistas, 
lucrou o público e o MARGS enriqueceu a sua trajetória em prol 
da evolução e da cultura no Rio Grande do Sul.

WILBUR SOARES OLMEDO, ceramista e professor há mais de trinta 
anos, exerce suas atividades no Atelier Livre do Centro Municipal de 
Cultura (antigo Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

A cerâmica de arte no Rio Grande do Sul é incipiente, 
considerando-se que há pouco mais de trinta anos começou a 
aparecer em mostras coletivas e individuais, onde teve o seu 
lugar ao lado das demais manifestações de artes plásticas. Para 
isto não faltou o apoio do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. No Brasil tudo é muito 
novo. Muita coisa ainda está por fazer. A nossa própria cultura 
está lutando para tomar a sua forma genuína e brasileira. Esta 
dificuldade se deve ao nosso tamanho continental e à mistura de 
valores alienígenas que vieram participar da nossa formação. Isto 
sem mencionar os fatores político-econômicos que fatalmente 
comprometem o nosso desenvolvimento cultural e, quase sem
pre, retardam esta caminhada. Mas nós chegaremos lá.

A cerâmica, como todas as artes, requer o estudo paciente 
e demorado de várias técnicas. É um trabalho que exige tempo, 
dedicação e, naturalmente, talento. Isto afugenta os im- 
provisadores e imediatistas, pois logo se apercebem que só 
habilidade não é tudo. Para concorrer a um certame ou fazer uma 
exposição individual não basta o elogio dos parentes e amigos. 
Arte é coisa séria e pensada. A improvisação e a pressa ficam do 
outro lado. É claro que com o aprimoramento cultural estas 
falhas serão sanadas.



JÚRI DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO:

PRÊMIOS:

COMISSÃO ORGANIZADORA:

FOTOGRAFIA:
1? lugar

Eduardo Salzano Vieira da Cunha

CAPA E PLANEJAMENTO GRÁFICO:

Circe Saldanha Pilla

PRÊMIO AQUISIÇÃO SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
PRÊMIO AQUISIÇÃO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
PRÊMIO AQUISIÇÃO POLICLÍNICA SÃO CARLOS
PRÊMIO AQUISIÇÃO DR. SÉRGIO BUSATO
PRÊMIO AQUISIÇÃO DR. OMAR CESAR FERREIRA DE CASTRO

PRÊMIO AQUISIÇÃO SECRETARIA DE 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO

PRÊMIO AQUISIÇÃO SECRETARIA DE 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Astrid Linsenmeyer
Cláudio de Almeida Martins
Clarice Jaeger
Ennio Marques Ferreira
Luiz Carlos Canabarro Machado
Wilbur Soares Olmedo

Obra: "Paloma”
Autora: LYGIA MALLMANN

1? Seção: ESCULTURAS
1? lugar

Obra: "A Gralha Azul na Floresta sem
Saber”
Autora: LIRDI JORGE

Maria Eny Prates Seligman - Coordenadora do Núcleo da Galeria 
Antônio Cândido Fortes da Silveira
Flavia Maria de Magalhães Rosa
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1? Seção: ESCULTURAS

2° lugar
2? lugar

PRÊMIO AQUISIÇÃO POLICLÍNICA SÃO CARLOS
PRÊMIO AQUISIÇÃO DR. SÉRGIO BUSATO

1? lugar

3? lugar

i h ■«■nu niiiniuimu

Obra: "lemanjá"
Autora: AMO (Aglaé Machado de Oliveira)

Pi
PRÊMIO AQUISIÇÃO MUSEU DE ARTE DO RIO 
GRANDE DO SUL

Obra: "Pote I"
Autora: ALICE YAMAMURA

Obra: "Variação I"
Autora: CLARISSE (Clarisse Blauth da Cunha)

Obra: "Isadora"
Autora: IRENE MIZOGUCHI
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3? Secão: POTES E UTILITÁRIOS OU 
DECORATIVOS
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4? Seção: PROPOSTAS

3? lugar
2? lugar

1? lugar PRÊMIO AQUISIÇÃO DR. OMAR CESAR FERREIRA DE CASTRODestaque

PRÊMIO AQUISIÇÃO MUSEU DE ARTE DO RIO 
GRANDE DO SUL

Obra: "Vida Posta na Mesa ou Esconderijo da 
Lembrança”
Autora: MARLIES RITTER (Maria Luise Ritter)

Obra: "Origem VII”
Autor: IVO VAZ DE OLIVEIRA

3? Seção: POTES E UTILITÁRIOS 
DECORATIVOS

Obra: "Cena” (Conjunto de 11 peças) 
Autor: ERNANI MANGANELLI

Obra: "Pote 1 e Pote 2”
Autora: FRANCESCA (Francesca Ducceschi)
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 ARTES

Inscrições para o 
Salão de Cerâmica

Cerâmica de Marlies Rltter, participante de Salões 
anteriores 

J ..na1: ..í9..feí\...À®! 
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A partir de hoje estão abertas as inscrições para o 
V Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul que será 
realizado no MARGS de 5 de outubro a 2 de novem
bro próximo, com a promoção da SCDT. O objetivo 
é documentar e Incentivar a arte ceramlstlca do 
Estado, sendo que o Salão será composto por quatro 
seções: esculturas, propostas, painéis e murais, po
tes utilitários e decorativos.

As fichas de inscrição e. regulamento do Saião po
derão ser obtidos junto ao Núcleo de Galeria do 
MARGS, no Atelier Livre dá Prefeitura Municipal, 
no Instituto de Artes UFRGS, na Associação Chico 
Lisboa e na Kerameikos, até o dia 27 de agosto. 
Cada candidato deverá inscrever - se com três 
obras. Poderão participar, além de ceramistas gaú
chos, de Santa Catarina e do Paraná.

Haverá um prêmio aquisição da Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo, no valor de Cr$ 100 
mil, além de outros que serão divulgados opor
tunamente. Para seleção e premiação das obras 
inscritas será constituída unia comissão de sete 
membros formada por Luís Carlos Canabarro Ma
chado, Wilbur Olmedo, Eduardo Cruz, Astrid Lin- 
senmeyer, Cláudio de Almeida Martins, Roberto Pi- 
mentel (atuará em caso de empate) e um membro 
será escolhido pelos concorrentes através de voto, 
no ato da Inscrição.
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Assunto:

Cerâmica
A partir de hoje estarão abertas as 

inscrições para o 5o Salão de Cerâ
mica do Rio Grande do Sul que será 
realizado no Museu de Arte de 5 de 
Outubro a 2 de novembro, com a pro
moção da secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo. O objetivo é do
cumentar e incentivar a arte ce- 
ramística no Estado. O Salão será 
composto por quatro seções: escultu
ra, propostas, painéis e murais, po
tes utilitários e decorativos.

As fichas de inscrição e regula
mento poderão ser obtidos junto ao 
núcleo da Galeria do MARGS, no 
Atelier Livre da Prefeitura Munici
pal, no Instituto de Artes da UFRGS, 
na Associação Chico Lisboa e na Ke- 
rameikos, de 28 de julho a 27 de agos
to próximo. Cada candidato deverá 
inscrever-se com trés obras. Pode
rão participar, além de ceramistas 
gaúchos, de Santa Catarina e do Pa
raná. Haverá um prêmio aquisição 
no valor de Cr$ 100 mil. Além deste 
haverá outros que serão divulgados 
oportunamente.
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Inscrições ao 
Salão de

★ FÉRIAS com roteiro pelos Estados 
Unidos é o que está completando Carlos 
Paulo Azambuja Fortuna Neto. Última es
cala será Nova Iorque. ★ ROTEIRO pelas 
Bahamas e diversas cidades norte- 
americanas também no plano de férias de 
Eva Mariano Rutkay da Silva Leite e a fi
lha Verônica que estão retomando no final 
de julho. ★ FESTA de amanhã à noite na 
Guarita terá chancela da Academia de 
Danças do Grêmio Foot Bali Porto- 
Alegrense. Chama-se “Noite em Azul, Pre
to e Branco’' e está previsto um desfile de 
moda esportiva com a etiqueta da Mosque
teiro Souvenir. ★ WILBUR Olmedo, As- 
trid Linsenmeyer e Eduardo Cruz entre os 
artistas que farão parte da comissão que 
vai selecionar e premiar as obras do Salão 
de Cerâmica do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, cujas inscrições iniciam 
hoje. Ao fazer a inscrição, os participantes 
vão indicar um nome de sua escolha para 
também integrar a comissão de premia- 
ção.
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• Os dois primeiros 
colocados nas categorias 
Escultura, Potes e Propos
tas — integrantes do V Sa
lão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul - receberão 
seus prêmios da Secretaria 
de Cultura, Desporto e Tu
rismo do Estado (primeiros 
lugares) e da Policlínica 
São Carlos segundos luga
res. A entrega dos prêmios 
acontece hoje à noite, na 
abertura jio V Salãx^ de Ce
râmica."

Com objetivo de documentar e incentivar a arte ceramística 
no Estado, será realizado no Margs, o V Salão de Cerâmica do Rio 

Grande do Sul, de 5 de outubro a 2 de novembro.
As inscrições já estão abertas para as quatro categorias: 

esculturas, propostas, painéis e murais, além de potes utilitários 
e decorativos, no Margs, no Atelier da Prefeitura, 
no Instituto de Artes da UFRGS e na Kerameikos.
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EXPdSiçÃü '
SALÃO DE CERÂMICA - 
No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Sete de Se
tembro, 1010), às 20h30min, 
inauguração do 5 o Salão de 
Cerâmica do Rio Grande do 
Sul.
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---------Agenda —--------
da figura humana com Vagner Dot- 
to. A duração será de trés meses e 
as inscrições podem ser feitas na 
Rua D. Paulina, 35, Tristeza.

• O pintor Freddy Sorribas vai 
realizar uma série de retratos femi
ninos a partir de fotos de Lisete 
Guerra. Os mesmos serão expostos 
em novembro, na Galeria da Casa 
Masson.

• Vera Lúcia Didonet, Maria To- 
maselli, Liana Timm, Vera Chaves 
Barcellos e Ana Luisa Alegria são

as artistas gaúchas que participa
rão das exposições programadas pe
lo Io Festival Nacional das Mulhe
res que inicia no próximo dia 3, em 
São Paulo.

• Encerra - se' hoje o prazo de 
inscrição para o V Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul que 
será realizado de 5 de outubro a 2 
de novembro, no Museu de ArtêT 
com a promoção da SCDT. As obras 
poderão ser entregues até as 17h no 
Núcleo de Galeria.do MARGS. j

• Em Passo Fundo, Sérgio 
Thomas expõe sua série de pinturas 
“A Magia do Retrato Azul”, a par
tir de hoje, 21h, no Clube Caixeral.

• ''Papelada”, espetáculo infantil 
de Julio Saraiva que devia encerrar 
sua temporada neste fim de sema
na, resolveu prorrogar as apresen
tações até 19 de setembro, sempre 
aos sábados e domingos, na sala À- 
Ivaro Moreira.

• Em setembro, no CREARE. se
rá realizado um curso de desenho
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Alice Yamamura, 1° lugar, categoria PotesA* ir
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Dos 56 ceramistas inscri
tos, 44 foram aprovados pe
lo juri de seleção e pre- 
miação. A inauguração ofi
cial deste salão, promovido 
pela Secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo, será 
dia 15 de outubro, no Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Na ocasião estarão

I
f
I sendo entregues os prêmios 

a Marlies Ritter, Ernani 
Manganelli, Alice Ya
mamura, Clarisse Blauth 
da Cunha, Ivo Paz de Oli
veira, Lygia Mallmann, 
Lurdi Jorge, Aglaé Macha
do de Oliveira, Irene Mizo- 
guchi e Francesca Ducecs- 
chi.

■

5

Além dos premiados já 
publicados por esta coluna, 
semana passada, foram se
lecionados para o V Salão 
de Cerâmica do Rio Gran
de do Sul, os seguintes no
mes: Silvestre Peciar, Ri
cardo Couto, Elfriede 
Ehlert, Margarida Preg- 
ger, Antonio A. Maciel, 
Eduardo Martins, Aliette 
Silva Bahima, Luis Felkl, 
Vera Becker, Vagner Dot- 
to, Vanda Bopp, José Car
los Calório, Helena Mon- 
tenegro, Roberto Barcellos, 
Leda Flores, Dagmar Pa- 
ruker, Mário Garcia, Raul 
Pilla, Helga Trein, Nilton 
Maia, Zilda Zanella Mar
ques, Rosali Pretto, Paulo 
da Rocha, Elizabeth Gotts- 
chall, Liliana Moeller, Cla
rice Barata da Silva, Euni- 
ce Lima, Neusa Poli Sperb, 
Ingebord Friedrich, Maria 
Magdalena Xausa, Jorge 
Luis Portanova, Jose Raul 
Winter e Maria di Gesu.

Os 44 selecionados para 
o V Salão de Cerâmica

de Ce v c< 
.... ...............- l
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Na tarde da próxima sex
ta-feira será realizado o 
primeiro encontro das pes
soas interessadas em par
ticipar de uma atividade 
que será desenvolvida na 
CREARE nos próximos 
trés meses. Através de pro
postas, desafios e questiona
mentos, Maria Leda Mace
do e Fernando Baril vão 
colocar aos inscritos situa
ções novas, cujo objetivo é 
desenvolvera criatividade.

Esta série de encontros 
será realizada sempre às 
sextas - feiras, á tarde, po-

sendo entregues os prêmios 
a Marlies Ritter, Ernani 
Manganelli, Alice Ya- 
mamura, Clarisse Blauth 
da Cunha, Ivo Paz de Oli
veira, Lygia Mallmann, 
Lurdi Jorge, Aglaé Macha
do de Oliveira, Irene Mizo- 
guchi e Francesca Ducecs- 
chi.

de expressão, já que duran
te toda vida são impostas 
censuras, desde a escola 
que não fornece subsidios, 
apenas repete um progra
ma estabelecido. Para as 
pessoas sairem deste ma
rasmo é necessário passar 
por uma série de sensibili
zações e depois partir para 
um trabalho mais enrique- 
cedor.

Os interessados nesta 
atividade com a ex - dire
tora da Escolinha de Arte 
do RS e Baril. artista plás
tico que acaba de voltar 
dos EUA, poderão obter 
maiores informações na 
CREARE, Rua D. Paulina, 
35 — Tristeza, fone: 49.5626.

dendo participar qualquer 
i pessoa, mesmo profissio- 
: nais liberais. À medida que

as atividades forem desen-

Os 44 selecionados para 
o V Salão de Cerâmica

Além dos premiados já 
publicados por esta coluna, 
semana passada, foram se
lecionados para o V Salão 
de Cerâmica do Rio Gran
de dó Sul, os seguintes no
mes: Silvestre Peciar, Ri
cardo Couto, Elfriede 
Ehlert, Margarida Preg- 
ger, Antonio A. Maciel, 
Eduardo Martins, Aliette 
Silva Bahima, Luis Felkl, 
Vera Becker, Vagner Dot- 
to, Vanda Bopp, José Car
los Calório, Helena Mon- 
tenegro, Roberto Barcellos, 
Leda Flores, Dagmar Pa- 
ruker, Mário Garcia, Raul 
Pilla, Helga Trein, Nilton 
Maia, Ziida Zanella Mar
ques, Rosali Pretto, Paulo 
da Rocha. Elizabeth Gotts- 
chall, Liliana Moeller, Cla
rice Barata da Silva, Euni- 
ce Lima, Neusa Poli Sperb, 
Ingebord Friedrich, Maria 
Magdalena Xausa, Jorge 
Luis Portanova, Jose Raul j 
Winter e Maria di Gesu. i

O objetivo é desenvolver 
a criatividade das pessoas 

volvidas, os participantes 
poderão observar as modi
ficações que serão ocasi
onadas pela proposta.

“Ás vezes o artista co
nhece a técnica mas não é 
criativo”, diz Maria Leda, 
“é a mesma coisa que co
nhecer gramática e não 
saber escrever um livro”. 
Os dois instrutores não es
tão interessados em formu
lar regras. O objetivo é a 
solução a ser dada pelos 
frequentadores. Diversos 
materiais e recursos (mú
sica, teatro, artes plásti
cas), serão utilizados.

Não se trata de um curso 
de criatividade. É um tra
balho de desenvolvimento

Dos 56 ceramistas inscri
tos, 44 foram aprovados pe
lo juri de seleção e pre- 
miação. A inauguração ofi
cial deste salão, promovido 
pela Secretaria de Cultura, 

z__ ;o e Turismo, sera
dia 15 de outubro no Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do-SuL- Na ocasião estarão
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Salão de Cerâmica
44 selecionados e 10 prêmios

Dos 56 inscritos no V Salão de Ce
râmica do Rio Grande do Sul 44 fo-

I ram selecionados pelo júri com
posto por Luís Carlos Canabarro 
Machado (SC), Wilbur Olmedo, As- 
trid Linsenmayer. Cláudio de Al
meida Martins, Ênnio Ferreira e 
Clarice Jaeger. Deste grupo, os 
premiados foram: Lygia Mall- 
mann (“Paloma”) e Lirdi Jorge 
(“Gralha Azul”), que empataram 
no Io lugar da categoria Escultura, 
em que Aglaé Machado (“leman- 
já”) obteve o 2o lugar, e Irene Mi- 
zoguchi(“Isadora"), o 3o lugar. Na

- categoria Potes, foram premiados, 
em Io lugar Alice Yamamura 
(“Pote I”); 2o Clarisse Blauth da 
Cunha (“Variação I”); e 3o Ivo Vaz 
de Oliveira (“Origem VII"). As 
Propostas premiadas foram: Io lu
gar. Marlies Ritter (“Vida Posta 
na Mesa”), e 2o lugar. Emani Man- 
ganelli (“Cena”). Foi concedido 
um Destaque a Francesca Ducecs- 
chi(“PoteI”e “Pote2”).

Os demais selecionados foram: 
Silvestre Pecial, Ricardo Couto, 
Elfriede Ehlert, Margarida Preg- 
ger, Antônio Maciel. Eduardo Mar
tins, Aliette Amaral e Silva Bahi- 
ma, Luiz Felkl, Wagner Dotto, 
VandaBopp, José Carlos de Olivei
ra Calário. Helena Montenegro, 
Roberto Barcellos. Leda Flores, 
Dagmar Paruker, Mário Garcia. 
Raul Pilla, Helga Trein, Nilton 
Maia, Zilda Zanella Marques. Ro
seli Pretto, Paulo da Rocha. Eliza
bete Gottschall, Liliana Moeller, 
Clarice Barata da Silva, Eunice Li
ma, Neusa Poli Sperb. Ingebord 
Friedrich, Maria Magdalena de 
Moraes Xausa, José Luís Portano- 
va, José Raul Wintere Maria di Je- 
su.

O V Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul serâ inaugurado dia 
15 de outubro, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, com o pa
trocínio da Secretaria de Cultura, 
Desporto e Turismo do RGS.
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Ligia Malímann, Lirdi 
J°, Aglaé Machado e 

Irene Mizoguchi. O Salão 
será inaugurado dia 15 de 
outubro, no MARGS Ga
leria de Arte Masson de 
Caxias do Sul inaugurou, 

mostra “A 
mulher gaúcha nas artes 
plásticas” :: No Café Pa
ris do Centro Comercial da 
Av. João Pessoa, iniciados 
os desfiles primavera/ve- 
rão. sempre às quintas-fei
ras. Amanhã será a vez do 
Saco e Ouecão :: De sex
ta-feira até o dia 15 de 
outubro no vestíbulo no
bre da Assembléia Legisla
tiva a expo“sição de tape
çarias e tecelagens das a- 
lunas da professora Teljna 
Cademartori.

:: Maria Leda Martins 
de Macedo e Fernando 
Brasil iniciam nesta sexta- 
feira um curso sobre de
senvolvimento da capaci
dade criadora. Informações 
pelo telefone 49.56.26 ou 
na sede do CREARE, rua 
Dona Paulina, 35, na Tris
teza :: Adriane Paranhos 
Severo, filha de Paulo e 
Circe Severo, debutou no 
sábado, na Sogipa :: Rad- 
bod e Milka Wolf Muhle 
seguem, sábado, para rápi
da viagem à Europa :: Jor
nalista Liberato Vieira da 
Cunha de volta a Porto A- 
legre após uma temporada 
de dois meses na Alema
nha onde concluiu cur; 
jornalismo avançado f 
miados no V Salão
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w ACOMPANHO o 
trabalho de Henz desde a 
primeira coleção de qua
dros. Agora está apresen
tando um conjunto de tra
balhos na galeria do Clube 
do Comércio, com início 
marcado para logo mais, 
numa noite em que se con
jugam diversos aconteci
mentos do calendário de 
artes. '■4-ox-v

7^^ ^ÍS^LÃO de cerâ

mica do Rio Grande do Sul, 
que será inaugurado no dia 
15, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, com o pa
trocínio da Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turis
mo. selecionou 44 artistas, 
de um total de 56 inscritos. 
Entre os premiados estão: 
Lygia Mallmann (Paloma) 
e Lirdi Jorge (Gralha Azul), 
primeiro lugar na catego
ria Escultura. O júri esteve 
composto por Luís Carlos 
Canabarro Machado (SC), 
Wilbur Olmedo, Astrid Lin- 
senmayer, que, paralela
mente ao salão, estará 
inaugurando sua individual 
no Museu, Cláudio de Al
meida Martins. Ênnio Fer
reira e Clarice Jaeger.f

® CLARA Pechansky 
incluiu comentário assina
do por Cyro Martins no con
vite da mostra que inaugu
ra, logo mais, na Singular. 
São desenhos da série 
Re/Visões: Mitos, Medos e 
Sonhos que apresenta nesta | 
mostra.

Pagin :
Assunt eU Cevavudco.



J

i ta:...

DÉCIO PRESSER

Lygia Mallmann, 1o lugar na categoria "Escultura"

nal de Experts em Edu
cação para Arte, reali
zado em Buenos Aires.

Este encontro é aberto a 
estudantes, artistas e e- 
ducadores.

* ■

Às 20h 30min, aconte- meiros colocados, 
ce o 5o Salão de Cerâmi- i beram ... Z__ Z__

Ligia Mallmann e Lirdi 
' Jorge, empatadas no Io 

lugar, e Aglaé Machado 
(2o lugar); Potes: Alice
Yamamura (Io lugar) e 
Clarisse da Cunha (2o 
lugar); Propostas:
Marlies Ritter (1o lugar) 
e Ernani Manganelli (2o 
lugar); Menção Especial 
— Francesca Ducceschi.

Intensa movimen
tação no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, 
hoje à noite. No auditó
rio, uma palestra, em 
duas salas do 1o andar, 
o salão de cerâmica e 
individual de escultura. 
Às 20h, a Associação 
Chico Lisboa promove o 
2o Encontro Convívio de 
Arte tendo como tema: 
“A Educação Artística 
dentro do Ensino no 
Brasil.” Este painel te
rá a participação das 
professoras: Liana 
Timm, que acaba de re
tornar do 3o Congresso 
Nacional de Desenho e 
Plástica, realizado na 
Bahia; Iara Rodrigues 
falando sobre resoluções 
do Seminário ‘‘Refle
xões sobre Arte e Edu
cação” e Elizabeth 
Nunez, que mostrará o 
trabalho apresentado no 
4o Encontro I-nternacio-

tre Peciar, Ricardo Cou
to, Elfriede Hhlert, Mar
garida Pregger, Antonio 
A. Maciel, Eduarda 
Martins, Aliette Ama
ral, Silvia Bahima, Luiz 
Falki, Wagner Dotto, 
Vanda Bopp, José Car
los de Oliveira Calafrio, 
Helena Montenegro, 
Roberto Barcelos, Leda 
Flores, Dagmar Paru- 
ker, Mario Garcia, Raul 
Pilla, Elga Trein, Milton 
Maia, Zilda Zanella Mar
ques, Roseli Pretto, 
Paulo da Rocha, Eliza- 
beth Gottschall, Liliana 
Moeller, Clarice Barata 
da Silva, Eunice Lima, 
Neusa Sperb, Ingebord 
Friedrich, Maria 
Marlene Xausa, José 
Luis Portanova, José 
Raul Winter e Maria di 
Jesu.

Cerâmicas, esculturas 
e palestra, noMARGS

Em outra sala do Io 
andar, Astrid Lin- 
dsenmayer estará mos
trando uma série de es
culturas em grês. Segun
do a ceramista gaúcha, 
é “um corpo novo, mais 
resistente, rígido, som 
metálico, porosidade 
quase nula, saindo de 
dentro do grés em mati
zes pictóricos partici
pando da massa ce
râmica; é uma pesquisa 
de meses que apresento 
junto ao Salão de Ce
râmica do MARGS, te
nho a certeza de estar 
ainda no limiar de um 
novo e promissor cami
nho dentro da nossa ce
râmica”.

Os demais seleciona
dos foram: Irene Miso- 

1 guchi (3o lugar, catego
ria Escultura), Ivo Vaz 
de Oliveira (3o lugar, 

i Categoria Potes), Silves-

-ARTES

ca do Rio Grande do Sul, 
reunindo trabalhos de 44 
ceramistas, a maioria 
gaúchos. Os prêmios 
oferecidos pela Secreta
ria de Cultura, Desporto 

i e Turismo e Policlinica 
1 São Carlos aos dois pri- 
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o V Salão de Cerâmica, 
que teve, a participação de 
artistas do Rio Grande do 

-Sul, Santa Catarina e Pa- 
raiiá^ é representativo da 
atualidade da cerâmica ar
tística não popular, não in
dustrial e nem restritamen- 
te utilitária.
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V Salão de Cerâmica do RS
pecializado dividiu o certa
me em setores de escultu
ras, potes e utilitários ou 
decorativos e propostas.

Temos para nós que hâ 
cerâmicas-escultóricas, apu
radas e sofisticadas, cerâ
mica popular, cerâmica 
pragmática de potes, pratos 
e o mais, a cerâmica deco
rativa e a cerâmica indus
trial, elaborada com pa
drões tecnológicos. Sobre- 
paira a todas as divisões o 
élan artístico, criativo e o- 
riginal, singelo e despojado 
ou elaborado, sobrepujando 
a artesania rudimentar o 
tosca, a cerâmica vulgar ou 
primária, que não encontra 
guarida nos prélios oficiais 
daqui.

Noventa e três são 
bras selecionadas de qua
renta e quatro ceramistas.

O 1? lugar coube a Lygia 
Mallmann com sua obra Pa
loma, de ceramismo-escul- 
tórico de élan cubístico e a 
Lirdi Jorge com a peça A 
Gralha Azul na Floresta 
sem Saber, de uma formu
lação mais presente e abs- 
traente. O 29 lugar coube a 
Aglaé Machado de Oliveira 
com a peça lemanjá, estan-

V. SALÃO DE CERÂMI
CA DO RGS — Enquanto 
ao Norte do Brasil a cerâ
mica nativa viceja na Ama
zônia, Nordeste e no Brasil 
central, abaixo de Minas 
Gerais o folclore é abafado 
pelo meridião tecnológico 
e a cerâmica nativa e indi 
vidualizada cede passo à 
ceramista erudita e indus
trial e os objetos tecnológi
cos ascendem e no Rio 
Grande do Sql só de uns 
quarenta anos para cá tem 
um surto sensível. Ao lado 
do ceramismo popular, ir
rompe uma ceramística e- 
rudita. Os salões populares 
e as feiras de Gramado 
contrastam com os Cinco 
Salões de Cerâmica que tem 
promovido o .Museu de Ar- 
te_do Estado, após a fasa 
de recesso, em que os re
gulamentos de salões ofi
ciais negavam guarida à ce
râmica em prol dos objetos, 
que tiveram brilhante mas 
efêmera afirmação aqui, 
com o acrílico e o alumínio 
entre o mais.

O V Salão com um júri 
de seleção e premiação es-

do com uma tríade homo
gênea de certo baixo-relé- 
vo e estilização. O 39 lugar 
foi atribuído a Irena Mizo- 
gúchi com obra bem ex- 
pressionista. No setor da 
Potes e utilitários ou deco
rativos, Alice Yamamura 
conquistou o 19 lugar com 
Pote I, bem plasmado e ex
pressivo e Clarisse Blauth 
da Cunha obteve o 29 lugar 
com a bonita Variação I. O 
39 lugar foi dado a Ivo Vaa 
de Oliveira com a peça O 
rigem VII e destaque cou
be a Francesca Duccheschj 
com Pote I e Pote II. A sec- 
çào de Propostas premiou 
com 0 19 lugar Marlies Rit- 
ter, cmo Vida posta na me
sa ou Esconderijo de Lem
brança e 0 29 lugar foi da
do a Ernani Manganelli 
com a Cena, ambos os pre
miados mostrando conjun
tos.


