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VII SALÃO DE CERÂMICA
DO RIO GRANDE DO SUL

REGULAMENTO

fflfRGS

Art. 5? — As inscrições para o Salão de Cerâmica estarão abertas no período de 12 a 22 de agosto de 1986.
§ Único — As Fichas de Inscrição e o Regulamento do Salão poderão ser retirados no Núcleo de Comunicação do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, a partir do dia 1 ?.7.86, de terças a sextas-feiras, no horário das 10 às 17 horas.
Art. 6? — Os ceramistas poderão inscrever-se em mais de uma categoria.
§ Único — Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de Cz$ 80,00. A importância arrecadada destina-se ao custeio 
das despesas decorrentes da montagem do Salão.
Art. 7? — O participante deverá inscrever-se com o mínimo de três (3) trabalhos computadas todas as categorias e, no 
máximo, três (3) em cada categoria.
Art. 8? — No ato de entrega das obras, o recibo do ceramista (contido na Ficha de Inscrição) será devolvido, após devi
damente numerado, datado e rubricado por funcionário responsável pela recepção dos trabalhos. Para os não residentes 
em Porto Alegre será remetido via postal.
§ Único — As etiquetas existentes na parte inferior da Ficha de Inscrição deverão ser preenchidas, destacadas e coladas 
no verso das obras inscritas.
Art. 9? — Somente serão aceitas obras inéditas em perfeitas condições de serem expostas.
§ 1? — A Comissão Organizadora se reserva o direito de não expor trabalhos cujas dimensões ou características de mon
tagem não se adaptem ao espaço físico disponível para o Salão. O limite máximo de dimensões para os painéis ou maque- 
tes de murais é de Im x Im.
§ 2? — Propostas a partir de lm2 devem apresentar projeto a fim de que possa ser avaliada sua viabilidade.
Art. 10 — Somente serão aceitas obras cujo processo de realização seja dominantemente cerâmico.
§ 1? — Não serão aceitos pátina fria, peça crua, trabalhos industrializados.
§2? — Os materiais que não sejam cerâmicos só poderão ser utilizados em função de complemento.
Art. 11 — As peças expostas poderão estar à venda através da Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, desde que o candidato a autorize na Ficha de Inscrição.

CAPÍTULO II
DAS CATEGORIAS

CAPÍTULO III
DAS INSCRIÇÕES

CAPÍTULO I 
DOSALÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCACÃO E CULTURA 
SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

O RIO GRANDE SOMOS NOS.

FAÇA A SUA PARTE. 
GOVERNO JAIR SOARES

Art. 1? — O VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul, promovido pela Secretaria da Educação e Cultura, Subsecre
tária de Cultura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul, contando com a colaboração da Associação dos Ceramistas do 
Rio Grande do Sul, reunirá obras de ceramistas de todo o Brasil, com a finalidade de documentar e incentivar a arte cerâ
mica.
Art. 2? — O VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul permanecerá aberto ao público do dia 02.10.86 ao dia 
26.10.86 na sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, sito à Praça da Alfândega s/n — 90.010, Porto Alegre/RS.
Art. 3? — A Comissão Organizadora do VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul será composta por funcionários 
do MARGS e representantes da ACERGS.

Art. 4? — O Salão será composto por quatro (4) categorias:
1? Categoria — Cerâmica funcional: corresponde a peças utilitárias (potes, vasos, pratos, etc.) feitas a mão, no torno ou 
em molde.
2? Categoria — Painel e mural: corresponde a peças elaboradas num plano, desenvolvidas de maneira escultórica ou pic
tórica.
3? Categoria — Proposta: corresponde ao trabalho de caráter inovador, introduzindo questionamentos de ordem 
estético-filosófica, representado por uma peça cerâmica ou ainda pela montagem de um ambiente.
4? Categoria — Escultura: corresponde a formas cerâmicas figurativas ou abstratas, que não se atêm a fins utilitários.
§ Único — Poderão participar do Salão, como ceramistas convidados, os componentes do Júri.



CRONOGRAMA:

Fichas: a partir de 1 ?.7.86
Inscrições: 12.8.86 a 22.8.86
Trabalhos da Comissão Julgadora: 23/8 e 24/8
Divulgação dos resultados de seleção e premiação: 27/8
Abertura do Salão: 02.10.86
Encerramento do Salão: 26.10.86
Devolução dos trabalhos não selecionados: 28/8 a 26/9
Devolução dos trabalhos selecionados: 28/10 a 28/11

Art. 23 — Durante os trabalhos de seleção, premiação e montagem do VII Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul so
mente poderão entrar no recinto pessoas credenciadas pela Comissão Organizadora.
Art. 24 — A Comissão Organizadora não aceitará a inscrição cuja ficha for mal preenchida, ilegível ou incompleta.
Art. 25 — A entrega de trabalhos acompanhados de Ficha de Inscrição implica, por parte do ceramista, na aceitação do 
presente Regulamento.
Art. 26 — Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção do MARGS e pela Direção da ACERGS.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO V
DA MONTAGEM DO SALÃO

Art. 17 — A comissão julgadora ficará assim constituída:
— um jurado indicado pela ACERGS;
— um jurado do RS indicado pela Direção do MARGS:
— um jurado do RS eleito pelos participantes do Salão;
— dois jurados de outros estados da Federação, convidados pelo MARGS.

§ 1? —Qualquer decisão caberá ao Presidente do Júri, indicado por seus pares.
§ 2? —Não poderão fazer parte da Comissão Julgadora ceramistas inscritos no Salão.
§ 3? —Fica reservado ao ceramista o direito de não concorrer aos prêmios.
§ 4? —O ceramista se submete ao valor da premiação, ficando entendido tratar-se de Prêmios Aquisição.
Art. 18 — Só ficarão isentos de seleção os ceramistas convidados pelos promotores do Salão.
Art. 19 — O VII Salão de Cerâmica conferirá 4 prêmios, um para o primeiro lugar de cada uma das 4 categorias.
Art. 20 —Cada prêmio atribuído (Prêmio Aquisição) terá o valor de Cz$ 1.500,00.
§ 1? — Os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria receberão certificados. Os demais selecionados rece
berão comprovantes de participação.
§ 2? — O Júri se reserva o direito de conferir menções honrosas.
§3? — Ao Júri cabe o direito de não premiar categorias onde não houverem obras à altura, ou de extornar para outra ca
tegoria o prêmio.
§ 4? — Ao Júri cabe o direito de transferir as obras de uma categoria para outra.
Art. 21 — A Comissão Julgadora deverá lavrar ata circunstanciada dos trabalhos de seleção e premiação, nela inserindo 
uma apreciação global sobre os certames e os critérios de julgamento adotados, texto este a ser transcrito no catálogo da 
Mostra.

CAPÍTULO IV
DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO

Art. 22 — A montagem do Salão ficará a cargo da Comissão Organizadora.
§ Único — A Comissão Organizadora do Salão se reserva o direito de determinar a disposição das peças no espaço físico 
disponível, respeitando indicações específicas das obras quanto a sua organização.

§ Unico — Na comercialização das peças, será destinada à Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul a taxa de 15% do valor da obra.
Art. 12 — No verso da Ficha de Inscrição deverá constar uma descrição do processo de trabalho das obras apresentadas 
(no máximo dez linhas).
Art. 13 — A data de encerramento da inscrição determina o prazo final de entrega das obras na banca de inscrição, pelo 
ceramista ou portador.
§ 1? — Será aceita esta data como último prazo de entrega de obras por transportadora.
§ 2? — Compete ao ceramista verificar o prazo que a transportadora necessita para entregar a sua obra no tempo devido. 
A organização não aceitará obras cuja entrega for posterior à data de encerramento da inscrição.
Art. 14 — Os ceramistas deverão enviar seus trabalhos com frete pago, sendo que os mesmos serão devolvidos com frete 
a pagar.
§ 1" — A Comissão se isenta de danos ocorridos durante o transporte de ida e volta.
§ 2? — O artista deverá indicar na Ficha de Inscrição a transportadora que fará o transporte de retorno.
Art. 15 — As obras não selecionadas poderão ser retiradas logo após a divulgação do julgamento feito pela Comissão 
Julgadora. As obras selecionadas deverão ser retiradas somente após o encerramento do Salão, durante o período de 
trinta (30) dias.
§ Único — O Museu se reserva o direito de dispor das peças não retiradas dentro de trinta (30) dias.
Art. 16 — Todos os esforços serão envidados para proteger as obras inscritas, embora os promotores do Salão não se res
ponsabilizem por quaisquer danos que possam ocorrer aos referidos trabalhos.



VII SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL

Nome Completo Inscrição n?

Nome Artístico Telefone CEP

EstadoEndereço Bairro Cidade

[Ã] Titulo: [ç] Título:

cmx cmx cm cmx cmcmx cmx cmx cm

Técnica de construção: Técnica de construção: Técnica de construção:

Em caso afirmativo, qual a Transportadora?
As obras estarão à venda?

As obras deverão ser remetidas ao artista?

Assinatura do artista

Para Membro do Júri voto em 

VII SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL — COMPROVANTE DO ARTISTA

Nome do Artista

Recebidos por trabalhosInscreveu 
Funcionário do MARGS

[c] Autor:[~B~| Autor:|~Ã) Autor:

cmcmx cmx cmx cm cmx cmx cmcmx

Técnica de construção: Técnica de construção:Técnica de construção:

Valor: Cz$ Valor: Cz$Valor: Cz$

 sim
 não

 sim
 não

Dimensões:
Categoria:
Massa cerâmica:

Temperatura de queima: 
Decoração:

Dimensões:
Categoria:
Massa cerâmica:

Temperatura de queima: 
Decoração:

VII SALÀO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA EDUCACÃO E CULTURA
SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Dimensões:
Categoria:
Massa cerâmica:

Temperatura de queima: 
Decoração:

VII SALÃO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL

Dimensões:
Categoria:
Massa cerâmica:

Temperatura de queima: 
Decoração:

Temperatura de queima: 
Decoração:

Dimensões:
Categoria:
Massa cerâmica:

VII SALÃO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL

Dimensões:
Categoria:
Massa cerâmicã:

Temperatura de queima: 
Decoração:

Valor: Cz$
A obra concorre à premiação () Sim 

()Não

Valor: Cz$
A obra concorre à premiação () Sim

()Não

Valor: Cz$
A obra concorre à premiação () Sim

() Não

Inscrição 
N?

[b] Titulo:

Inscrições: 12.8.86 a 22.8.86
Local: MARGS — Praça da Alfândega s/n — 90.010 — Porto Alegre-RS



DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS OBRAS APRESENTADAS:

ANEXAR À FICHA DE INSCRIÇÃO O CURRÍCULO DO ARTISTA.

DESTACAR E COLAR ESTAS ETIQUETAS NOS TRABALHOS INSCRITOS.
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VII SALÃO DE CERÂMICA

DO APOIO CULTURAL

RIO GRANDE DO SUL

às 19 horas do dia 2 de outubro.

K* 25 ANOS INNCANOO 8IUIIIRI

O RIO GRANDE SOMOS NOS

TINTAS

CERG

flHOE
t:.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, convida para 
abertura doMuseu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

FAÇA A SUA PARTE, 
GOVERNO JAIR SOARES

Período de Exposição: 02 a 26/10/1986
Local: Grande Galeria, 2.° andar
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 às 17 horas

MAISON 
FORJESTIER

0



DE 2 A 26 DE outubro de 1986
INSCRIÇÕES: DE 12 A 22 DE AGOSTO

APOIO:

■
CERG

VII SALAO DE CERÂMICA
DO RIO GRANDE DO SUL

nr i

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
PRAÇA DA ALFÂNDEGA S/N°- PORTO ALEGRE • RS

PROMOÇÃO: SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
DO ESTADO DO RS
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Outubro — 1986

VII SALÃO DE CERÂMICA
DO RIO GRANDE DO SUL

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Jair Soares

SUBSECRETÁRIO DE CULTURA
Luiz Antônio de Assis Brasil

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Plácido Steffen

DIRETORA DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
Evelyn Berg loschpe



I Vejo com a maior satisfação a realização de 
mais um Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul 
que, por ser o VII, já consagra a importância e rele
vância do evento no cenário da cultura brasileira.

Este acontecimento, que reúne trabalhos de 
ceramistas gaúchos e do País, é uma louvável ini
ciativa que deve ser preservada pois permite divul
gação, integração e intercâmbio, o que por si só 
justifica sua promoção.

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a 
Subsecretária de Cultura e o MARGS, ao apoiarem 
novamente tão representativa atividade artística, 
prestigiando-a e incentivando-a, através deste Sa
lão, ressalta seu merecido destaque e significação 
no campo da arte e da cultura, oferecendo seu 
aplauso e reconhecimento a todos os ceramistas 
participantes.

EVELYN BERG IOSCHPE 
Diretora do MARGS 

Setembro/86

LUIZ ANTÔNIO DE ASSIS BRASIL 
Subsecretário de Cultura 

Agosto/1986

VERA MARIA HEMB BECKER 
Presidente da Associação dos Ceramistas 

do Rio Grande do Sul 
Setembro/1986

Este é, ainda, o segundo Salão de Cerâmica 
em que o MARGS trabalha mais ouvindo do que Este, sem dúvida, não será apenas mais um 

Salão de Cerâmica. Pela primeira vez aberto em 
nível nacional, pelo inusitado das situações criadas, 
pelo inesperado de outras, foi discutido e polemiza
do.

Às vezes são necessários ventos fortes e tor
rentes para que apareça a firmeza da rocha.

Assim também a Cerâmica, arte difícil da 
transformação do barro, que sofre nas mãos do ar
tista a tortura da forma, passando pela purificação 
do fogo, deverá sair desta experiência enrijecida, 
enriquecida e bela. Arte autêntica, é nos fragmen
tos de cerâmica que se escreveu e se escreverá ain
da a História da Humanidade.

formato do Salão há uma ênfase renovada na quali
dade: cresceu o número de artistas convidados, 
garantindo-se desta forma um painel representati
vo do que hoje se faz de importante na cerâmica, 
vista como forma de expressão plástica na Região 
Sul. Foi introduzida, ainda, uma Sala Especial em nhum trabalho fazia por merecer este prêmio, este 
que se faz interessante contraponto entre a cerâmi- teria destinação mais social e ampla, transformado 
ca dita popular e a erudita. Cerâmica vinda das re- em bolsa-trabalho. Institui-se, desta forma, um no- 
giões distantes do Tracunhaém (PE), Vale do Je- vo subprojeto deste Salão que importantes resulta- 
quetinhonha (MG) e do Grupo Chapéu Mangueira dos deverá trazer para o futuro da arte cerâmica no 
(RJ) deverá ensejar o debate sobre os limites en- Estado.
tre o popular e o erudito — questão maior na histó
ria da arte.

O VII Salão de Cerâmica realiza-se no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul com um vigor reno
vado: de regional passa a nacional tanto no que diz falando: desde o momento em que os artistas se 
respeito aos artistas participantes quanto ao júri organizaram numa Associação dos Ceramistas do 
que conta agora com representantes de outros es- Rio Grande do Sul — ACERGS — o trabalho se de- 
tados da federação, garantindo desta forma um senvolve afinado com as aspirações da classe e o 
olhar com maior distanciamento crítico. No novo evento ganha em garantia de continuidade. As ga

lerias de arte da cidade foram mobilizadas, um pai
nel programado, bem como atividades de extensão 
dirigidas a público infantil. O fato de o Grande Prê
mio não ter sido atribuído, diz bem da seriedade 
com que o júri trabalhou: considerou-se que se ne-



JÚRI DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO

ARTISTAS CONVIDADOS

PRÊMIOS:
COMISSÃO ORGANIZADORA

Augusto Mellender
Célia Cymbalista
Luiz Carlos Canabarro Machado
Rosa Maria Coitinho
Vera Maria Hemb Becker

Miriam Aloisio Avruch 
Marily Cintra Oppermann 
Vanda Beatriz Bopp
Vera Maria Hemb Becker

FOTOGRAFIA
Mabel Vieira

PRÊMIO AQUISIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS CERAMISTAS DO RIO GRANDE DO SUL
PRÊMIO AQUISIÇÃO SUBSECRETÁRIA DE CULTURA/SEC
PRÊMIO AQUISIÇÃO METALÚRGICA JACKWAL
PRÊMIO AQUISIÇÃO TINTAS LOUÇALIN

ANTONIO POTEIRO
CÉLIA CYMBALISTA
EDUARDO CRUZ
FRANCISCO STOCKINGER
GUSTAVO NACKLE
LUIZ CARLOS CANABARRO MACHADO
MARIA ANITA LINCK
MARLIES RITTER
MEGUMI YUASA
NADIR RIBEIRO
ROSA MARIA COITINHO
VASCO PRADO
WILBUROLMEDO

CAPA E PLANEJAMENTO GRÁFICO 
Circe Saldanha Pilla



Categoria Escultura:
TUBOS de LÜCIA RAMENZONI/SP
Prêmio Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul

Categoria Funcional:
POTE CERÀMICA/FORMA ESCULTÕRIA N? 2 de NEUSA MARIA
POLI SPERB/RS
Prêmio Metalúrgica Jackwal

Categoria Proposta:
ANATOMIA EM EXPOSIÇÃO I E II de ADMA CORÁ PRIETTO/RS 
Prêmio Subsecretária de Cultura do Rio Grande do Sul
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Menção Especial:
SEM TÍTULO de WALMIR CRUSIUS SOUZA/RS

Categoria Painel e Mural:
SABIA, VIZINHA? QUEM COCHICHA O RABO ESPICHA 
deSIMONE RIBEIRO/RS
Prêmio Tinta Louçalin

A
i.

I
S■

liil»

Menção Honrosa
FLORES DE PASÁRGADA I de MARIA DOS SANTOS/RS

Menção Honrosa:
CARCAÇA SÍNTESE V de ÂNGELO BRAGHIROLLI/RS

í__í

i$jl



SELECIONADOS DO VII SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL

BERNABÉ DARCY GARCIA - RS 
RETIRO

BEATRIZ MORETTO MARTINEZ - RS 
DAKIO TORCIDO
2 DAKIO ENCAIXADOS
3 DAKIO ACOPLADOS

ALICE YAMAMURA - PARANÁ
POTEI
POTE II
POTE III

GRACE DE ALMEIDA GRADIN - BA 
GRAVATÁ RÚSTICO

ESTHER MILSTEIN - RS 
POTE

FRANCESCA DUCCESCHI - RS 
PRATO

EDITH STOBAUS - RS 
OLHO VIVO 
SONHADORA

LILIANA MOELLER - RS 
CAÇADOR

LUIZ HUMBERTO REIS - RS 
GRITO I - GRITO II - GRITO III

NILTON CARLOS SCOTTI - RS 
ESPECTRO l-ll-lll (Painel)

PAULO CESAR FERNANDES VERGUEIRO - RJ 
ONU
O SUSTO
O TÍMIDO

RAUL SALDANHA PILLA - RS 
ESPAÇO INTERNO 
EU ETU

ROSEMARI SPINATO SCOTTI - RS 
TAIPA (BUGRES) - Proposta

SILVIA ELIZABETE MARTINI DE DAVID - RS 
SEM TÍTULO 
SEM TÍTULO 
SEMIROTÉRIO

JUCELDA LIMA FEDRIZZI - RS 
CONJUNTO: PAZ... PAZ... PAZ... 
COTURNO, CAPACETE, ARMAS

NEIVA GEISSLER SICILIANI - RS
O MUNDO APÓS UMA GUERRA NUCLEAR I

II
III



■

Bolsa-Trabalho “Paulo Amorim"

MARGS/SUSEC/SEC

TANIA MARIA RITTER RESMINI - RS 
PAINEL LISTRADO (PAINEL)

TAKAKO SAITO - RS
GÊMULA l-ll-lll

SIMONE DE BARROS NASSIF - RS 
BOLAS - (PROPOSTA)

A "Bolsa-Trabalho Paulo Amorim", instituída no VII Salão de Cerâmica, deverá contribuir 
para o aperfeiçoamento da arte cerâmica no Estado, projetando-se portanto como instrumento 
potencial de importantes resultados futuros.

Estabeleceu-se, desta forma, uma oportunidade para homenagear aquele que entre tantos 
serviços prestados à cultura do Rio Grande do Sul criou, igualmente, este Salão de Cerâmica 
numa de suas gestões como responsável pelos assuntos da cultura no Estado: Paulo Amorim.



mn^cs
APOIO CULTURAL

O RIO GRANDE SOMOS NOS.

Horário de Visitação: Terças-feiras a domingos, das 10 às 17 horas p

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACÃO E CULTURA 
SUBSECRETÁRIA DE CULTURA

FAÇA A SUA PARTE.
GOVERNO JAIR SOARES

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
Praça da Alfândega s/n
PORTO ALEGRE - RS A1ERIDI9N4L

O BANCO COM A FORCA DAUNIÀO
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de David (RS), Simone Nas- 
sif (RS), Tânia Resmini (RS) 
eTakakoSaito(RS).

O Salão de Cerâmica con- 
.tará, em sua montagem, com 
dois núcleos: de ceramistas 
convidados e ceramistas 
premiados/selecionados. 
Também estão previstas ma
nifestações paralelas ao Sa
lão como uma exposição de 
cerâmica popular, com tra
balhos dos ceramistas do Va
le do Jequitinhonha (MG), do 
grupo Chapéu Mangueira 
(RJ) e de Tracunhaém (PE). 
Também será realizado um 
painel que tecerá reflexões 
sobre o papel da cerâmica na 
atualidade e, durante a Se
mana da Criança, serão de
senvolvidas atividades diri
gidas ao público infantil. Pa
ralelamente a realização do 
Salão, ocorrerão seis exposi
ções de cerâmica em galeri
as e instituições culturais de 
Porto Alegre.

A paulista Lúcia Ramenzo- 
ni obteve o prêmio da Asso
ciação dos Ceramistas do 
RGS com a obra “Tubos” na 
categoria Escultura na 7a 
edição do Salão de Cerâmica 
do Rio Grande do Sul que se
rá realizado de 2 a 26 de ou
tubro no Museu de Arte do 
RGS.

Os demais premiados 
foram Adma Corá Prietto, na 
categoria Proposta, com 
“Anatomia em Exposição I e 
II” (Prêmio Susec); Neusa 
Maria Poli Sperb, na catego
ria Funcional, com “Pote Ce- 
râmico/Forma Escultórica 
N°2” (Prêmio Metalúrgica 
Jackwall); Simone Ribeiro, 
categoria Painel e Mural, 
com “Sabia Vizinha? Quem 
Cochicha o Rabo Espicha” 
(Prêmio Tintas Louçalin). 
Além destes prêmios, o júri 
concedeu Menção Especial 
ao conjunto da obra de Wal- 
mir Crusius Souza, e Men-

Prêmios para os ceramistas 
ções Honrosas a Maria dos 
Santos e Ângelo Braguirolli.

O júri esteve integrado pe
la ceramista paulista Célia 
Cimbalista; Luiz Carlos Ca- 
nabarro da Universidade pa
ra o Desenvolvimento de 
Santa Catarina; Vera Maria 
Becker da Associação dos 
Ceramistas do RGS; Rosa 
Maria Coitinho, da Universi
dade de Passo Fundo e Au
gusto Mellander do Margs. 
Eles ainda selecionaram os 
seguintes participantes: Alice 
Yamamura (PR), Beatriz Sz- 
tutman (SP), Beatriz Marti- 
nez (RS), Bernabé Garcia 
(RS), Edith Stobaus (RS), 
Ester Milstein (SP), Fran- 
cesca Ducceschi (RS), Graça 
Gradin (BA), Jucelda Fe- 
drizzi (RS), Liliana Moeller 
(RS), Neiva Sicilian (RS), 
Luis Umberto Reis (RS), Nil- 
ton Scotti (RS), Rosemari 
Scotti (RS), Raul Pilla (RS), 
Paulo Vergueiro (RJ), Silvia
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ARTES VISUAIS
NOTAS

Em São Paulo
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■ O fotógrafo e editor ale
mão Andreas Muller expõe 
suas fotos no Instituto Goe- 
the até 11 de setembro.

■ O Museu de Comunica
ção Social promove de 13 a 
17 de setembro um curso 
sobre Propaganda através 
da xilogravura. O curso se
rá. ministrado por Clarice 
Jaeger. As inscrições po
dem ser feitas no local (An- 
dradas, 959).

■ A Contemporânea de No
vo Hamburgo inaugura dia 
9 uma mostra com 14 telas 
de Cláudio Tozzi. As telas 
revelam a trajetória do ar
tista nos anos 80.

■ A Delphus Galeria de Ar
te, lançou ontem o seu In
formativo.
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■ A partir do próximo dia 
11 de setembro, quatro ar
tistas pl&sticos gaúchos de
verão expor seus trabalhos 
na Galeria Traço, em São 
Paulo. São eles: Mário Roh- 
nelt, com pintura; Milton 
Kurtz com desenho; Alfre
do Nicolaiewsky, com pin
tura e Carlos Wladimirsky 
com desenho. Na mostra 
deverão constar oito traba
lhos de cada artista. De 
acordo com Milton Kurtz, 
esta é a segunda vez que 
ele e Mário expõe em São 
Paulo, em circuito comer
cial, sendo esta mostra 
mais uma ampliação de 
mercado para os artistas 
plásticos do Estado.

Náo Vâo Sujar o Tapete, grafite e acrílico 
sobre lona de Milton Kurtz

bâus, Ester Milsten, Fran- 
cesca Ducceschl, Grace 
Gradin, Jucelda Fedrizzi, 
Liliane Moeller, Neiva Sicl- 
lian, Luiz Uberto Reis, Nil- 
ton Scotti, Rosemari Scottl, 
Raul Pilla, Paulo Verguei
ro, Sílvia David, Simone 
Nassif, Tânia Resmini e 
Takako Salto. Foram pre
miados Lúcia Ramenzoni, 
Adma Corá Prietto, Neuza 
Maria Polli Sperb, Simone 
Ribeiro, Waldir Cruscius, 
Maria dos Santos e Ângelo 
Braguirolli. O Salão será 
realizado de 2 a 26 de outu
bro no Margs.
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■ Quem também expõe em 
São Paulo, na pinacoteca 
do Estado é Clara Pe- 
chansky, Jair da Silva 
Dias, Maristela Salvatori e 
Sílvia Cestari Cunha. Seus 
trabalhos foram seleciona
dos entre 300, de todo o 
País. Os participantes 
da mostra são ativos inte
grantes do Núcleo de Gra
vura do Estado.

■ A escultora Janema re-
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Data:

participam do Saião do RS
tas convidados e outro cons
tituído por aqueles que fo
ram premiados e seleciona
dos. Também estão previstas 
manifestações paralelas ao 
Salão, como uma mostra de 
cerâmica popular provenien
te de Jequitinhonha e de 
Tracunhaem e um painel que 
tratará do papel da cerâmi
ca na atualidade. Durante a 
Semana da Criança serão 
realizadas atividades envol
vendo cerâmica dirigidas ao 
público infantil. Simultanea
mente ao Salão acontecerão 
seis exposições de cerâmicas 
em galerias e instituições 
culturais de Porto Alegre.

Cochicha o Rabo Espicha '. 
Receberam menção especial 
pelo conjunto da obra os 
gaúchos Walmir Crusius 
Souza, Maria dos Santos 
por "flores de Pasárgada 
I e Ângelo Braguirolli por 
“Carcaça Síntese IV V e 
VI”.

O VII Salão de Cerâmica 
do RS, promovido pela SU- 
SEC e pelo MARGS junto à 
Associação dos Ceramistas 
do RS, selecionou sete artis
tas para o certame deste 
ano. Foram premiados a 
paulista Lúcia Ramenzoni na 
categoria Escultura com a 
obra ‘'Tubos” e os gaúchos 
Adma Corá Prietto na cate
goria proposta com “Anato
mia em Exposição I e 11”, 
Neusa Maria Sperb na cate
goria Funcional com “Pote 
Cerâmico/Forma Escultórica 
n? 2 e Simone Ribeiro na 
categoria Painel e Mural 
com “Sabia Vizinha? Quem

As obras premiadas, mais 
as selecionadas pelo júri, 
poderão ser apreciadas pelo 
público no Salão de Cerâmi
ca propriamente dito, que 
terá lugar de dois a 26 de 
outubro, no MARGS. A ex
posição estará dividida em 
dois núcleos, um de ceramis-
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V ariedades

'Laranjinhas', de Marlies Ritter

Vera Wildner expõe no Atelier Estágio
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pa na qualidade de convidada 
do VII Salão. A exposição de 
Marlies permanece no térreo 
da Arte & Fato até a próxima 
segunda-feira devendo ser 
substituida pelos objetos de 
Heloisa Crocco que inaugura 
individual dia 8.

Marlies Ritter. porto-ale- 
grense. 45 anos. Iniciou sua 
trajetória no barro em 1972. 
Anteriormente seu primeiro 
contato com a técnica havia 
sido no Rio de Janeiro, onde 
residiu durante algum tempo, 
na loja de Hilda Goltz. Entre 
os que contribuiram para a 
sua evolução estão Astrid 
Linsenmayer. Myriam Benz, 
Maria Annita Linck. Megumi 
Yasa. Xico Stockinger, Fer
nando Baril e Vasco Prado.

Vera Wildner. pintora por- 
to-alegrense. inaugura uma 
nova individual onde reúne 
uma séria de trabalhos de 
médias e grandes dimensões 
onde explora a cor através de 
abstrações liricas. Formada 
em Pintura pelo IA: Ufrgs, 
em 1960. desde 1980 atua co
mo professora do Atelier Li
vre e em 1983 Inaugurou o 
Atelier Estágio, onde aconte
ce esta mostra que tem apre
sentação de Jaime Pitermar.

Nesta terceira individual 
ela reúne frutas, ovos e cere
ais feitos de argila, em ga- 
melas. cestas e caixas . dan
do à exposição um clima de 
feira livre. Desde 1976 parti
cipando de coletivos e salões. 
Marlies obteve inúmeros 
prêmios, inclusive fora do 
Estado. Este ano ela partici-

A história do automóvel 
através de reproduções de 
jornais e revistas desde o fim 
do século passado pode ser 
vista na exposição “E o Au
tomóvel Chegou...” que o 
Museu da Comunicação pro
gramou para o mês de outu
bro. São dezenas de artigos e 
anúncios referentes ao veicu
lo. sua indústria e desenvolvi
mento. até os dias de hoje. A 
mostra integra as comemo
rações do centenário da cria
ção do automóvel que está 
sendo lembrado em todo 
mundo, este ano.

Três mostras movimentam o dia
Entre as diversas exposi-’ 

ções paralelas ao VII Salão 
de Cerâmica do RGS que 
abre amanhã no Margs, des
taca-se a individual de •‘Ob
jetos Cerâmicos” que Marli
es Ritter inaugura hoje. 21 
horas, na Galeria Arte & Fa
to. Além dela. Vera Wildner 
expõe pinturas no Atelier Es
tágio, às 20 horas e. no mes
mo horário, O Museu da Co
municação Social inaugura a 
mostra denominada “E o Au
tomóvel Chegou”.
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Começa hoje VII Salão de Cerâmica no MARGSl
.....................................................--..............................................■ ..................................................................................................................................................... ................................................... -------------------------------------- ■______________ ........................................................................................................................................................ ... ........................................................... <

Data:
Pagina: £_______
Assunto: 5q1o.o

rio Coitinho Vasco Prado e 
Wilbur Olmedo.

O júri integrado por 
Vera Becker, Augusto 
Mellander, Rosa Maria Coiti
nho, Célia Cymbalista e Luiz 
Carlos Canabarro Machado 
premiou, na Categoria Escul
tura, a Lúcia Ramenzoni, de 
São Paulo (Prêmio 
ACERGS); na Categoria Pro
posta, a Admá Corá Prieto 
do Rio Grande do Sul (Prê
mio Subsecretária de Cultu
ra); na categoria Funcional, 
a Neusa Maria Poli Sperb, 
do Rio Grande do Sul (Prê
mio Metalúrgica Jackwall); e 
na Categoria Painel e Mural, 
a Simone Ribeiro, do Rio 
Grande do Sul (Prêmio Tin
tas Louçalim). Além disso 
foram concedidas menção 
especial a Walmir Crusius e 
menções honrosas a Maria 
dos Santos e Ângelo Braghi- 
rolli.

No próximo dia 16, às 
17 horas, o júri estará reali
zando um painel sobre o 
tema “Reflexões Sobre a 
Cerâmica na Atualidade', 
que será aberto ao público.

O VII Salão de Cerâmica 
é uma promoção conjunta 
da Susec e da Associação 
dos Ceramistas do Rio Gran
de do Sul. Neste ano, a 
abrangência dessa promo
ção cultural foi ampliada pa
ra nível nacional e terá um 
núcleo de artistas convida
dos entre os maiores ex
poentes da cerâmica artísti
ca nacional e regional, como 
Antônio Poteiro, Célia Cym
balista, Eduardo Cruz, 
Francisco Stockinger, Gusta
vo Nakle, Luiz Carlos C. 
Machado, Maria Anita Linck, 
Marlies Ritter, Megumi Yua- 
sa, Nadir Ribeiro, Rosa Ma-

“Flores de Pasárgada I", de Maria dos Santos, Menção 
Honrosa

Jornal: ~
05 / JO

Estará sendo inaugurado 
hoje, às 19 horas, o VII 
Salão de Cerâmica, uma 
promoção do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretário de Cultura 
do Estado. A mostra ficará 
aberta à visitação pública 
até o próximo dia 26, de 
terças a domingos, das 10 
às 17 horas. A exposição 
está localizada no segundo 
andar do MARGS.



CÉLIA RIBEIRO
Cerâmica é motivo de várias mostras

Dois vasos de cerâmica, assinados por Lygia Malmann

mann, Vanda Beatriz Bopp e Vera Maria 
Becker vão expor na sala de arte da Asso
ciação Leopoldina Juvenil. A esta progra
mação de exposições paralelas filiou-se 
também a Galeria Design Incomum, com 
uma mostra de Ivany Kulczynski a partir 
do dia 15.

A Associação dos Ceramistas do Rio 
Grande do Sul tem cerca de 200 associa
dos, alguns deles residindo fora do Estado. 
‘•Há muitos homens nos ateliês de cerâmi
ca hoje”, diz Vera Maria Becker. presi
dente da entidade, “e grande é o número 
de arquitetos que estão fazendo cerâmi
ca”. Despertar o interesse das indústrias 
para o design dos ceramistas é um dos ob
jetivos da associação que visa abrir o mer
cado de trabalho. “O fato de se estar con
quistando maior espaço para estas exposi
ções este mês é uma prova de que o traba
lho está despertando maior interesse”, 
pensa Vera Maria. Ela lembra que os 
orientais, grandes mestres ceramistas, 
não possuem preconceito contra a cerâmi
ca utilitária, não fazendo diferença da ce
râmica puramente artística: o que vale é a 
beleza intrínseca de uma peça modelada a 
partir do barro e enriquecida por inúme
ras técnicas.
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Está sendo aberto hoje no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul o VII Salão de Cerâ
mica, que poderá ser visitado até dia 26 
deste mês e que promoverá eventos para
lelos no próprio Margs, como é o caso do 
debate “Reflexões sobre a Cerâmica Con
temporânea” e atividades dirigidas a 
criança em sua semana, organizadas pela 
Associação dos Ceramistas do RS. Através 
desta associação, que tem por presidente 
Vera Maria Becker, foram programadas 
exposições paralelas, uma delas já aberta 
há uma semana no Teatro de Câmara, 
apresentando exclusivamente pratos de 
cerâmica. O objetivo da Associação dos 
Ceramistas do RS é de incentivar os cera
mistas e valorizar esta arte que ainda ê 
considerada para muitos como “arte me
nor”. Desde terça-feira, Zilda Zanella 
Marques expõe suas cerâmicas no Bade- 
sul, enquanto Marlies Rltter abriu ontem 
sua mostra na Arte & Fato, intitulada “Ob
jetos Cerâmicos”, em que frutas, cereais, 
ovos criados no barro colocados em game- 
las e caixas produzem efeitos que desper
tam a curiosidade tátil do espectador. Al
gumas lojas também estão destacando as 
cerâmicas neste período. É o caso de 
Linck Decorações e Willig. Dia 8, sábado, 
Aglaé Machado de Oliveira, Lygia Mall-
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Tanque de Pandora
No mesmo horário da mostra do Salão de 
Cerâmica, Marlu Cintra Opperman inaugura no 
Espaço Investigação a sua mostra Tanque de 
Pandora. Em sua instalação, Marly utiliza um 
tanque de lavar roupas, dentro dele ela prende 
fraldas e calcinhas de porcelana. Segundo a 
artista, este trabalho, “vem da minha vida 
cotidiana e da minha condição de mulher. Em 
1982 passei a trabalhar com as fraldas de minha 
filha, dando vida a elas de diferentes maneira; 
podia imaginar as fraldas voando e se 
transformando. Passei a me dedicar a pesquisa 
de massas de porcelana e de uma técnica que 
melhor expressasse esta idéia”. 
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Salão de Cerâmica 
abre hoje

O Margs inaugura hoje as 19h, duas mostras: VII 
Salão de Cerâmica do Rio Grande do Sul e o 
Tanque de Pandora. O VII Salão, em sua 7? 
edição, reúne as obras premiadas de Lúcia 
Ramenzoni, de São Paulo; Adma Cora Prieto, do 
RGS; Neusa Sperb, do RGS; Simone Ribeiro, do 
RGS e Walmir Crusius. Como convidados 
participam Antônio Poteiro, Célia Cymbalista, 
Eduardo Cruz, Francisco Stockinger, Gustavo 
Nalke, Luiz Carlos Machado, Maria Anita Linck, 
Marlies Ritter, Megumi Yuasa, Nadir Ribeiro, 
Rosa Maria Coitinho, Vasco Prado e Wilbur 
Olmedo.
O júri do Salão, formado por Vera Becker, 
Augusto Mellender, Rosa Maria Coitinho, Célia 
Cylbalista e Luiz Carlos Machado, estará no 
próximo dia 16 de outubro as 17h, reunindo-se em 
painel aberto ao público, abordando o tema 
“Reflexões Sobre a Cerâmica da Atualidade”.

VII SALÃO DE CERÂMICA - No 
MarOS (Pr8ça da A(fândefla) as 19h 
'n®U0uraç8° da mostra que reúne tra- 
TA^lCersm,stas de todo 0 Ws. 
TANQUE DE PANDORA - No

Margs, as 19h. InaguraçSoda mostra 
deMarily Cintra Oppermann.

âssunto:  
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VERA GRINBERG - Na Bolsa de 

Arte (Quintino, 1115), em horário co
mercial, de segunda a sábado. Dese
nhos.

ANTÔNIO AAACIEL — Na Alencas- 
tro Guimarães (Mariante, 426), em ho
rário comercial, de segunda a sábado. 
Pinturas.

GUARDADOS de uma coleção 

das lOh as 17h, diariamente. Escultu-

M A movimentação no final da tarde de ontem no 
Margs ficou por conta das inaugurações do VII Salão 
de Cerâmica do Rio Grande do Sul e da exposição in
dividual da artista Marily Cintra Oppermann. Do sa
lão participam artistas do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, além de 
estar apresentando um núcleo de artistas convidados 
entre os maiores expoentes da cerâmica artística na
cional como Antônio Poteiro, Xico Stockinger, Vasco 
Prado, Megumi Yuasa. Sem dúvida o “Tanque de 
Pandora , criação de Marily Oppermann, provavel
mente baseado na referência a “Boceta de Pando
ra”, expressão de uso figurativo que equivale a dizer 
“origem de todos os males”, é uma das atrações ori
ginais da exposição.
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- No Margs (Praça da Alfândega)? 

ras, pinturas e desenhos.
NÜCLEO INTERFERÊNCIA — No 

Banco Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos, 824, 5? andar), em horário 
bancário, de segunda a sexta. Foto
grafias.

CERÂMICA CONTEMPORÂNEA
— No Teatro de Câmara (República, 
575), diariamente em horário comer
cial. Trabalhos em cerâmica.

VlTOR PENZIN — No segundo an
dar do Banrisul, agência central. Pin
turas e gravuras. Em horário bancá
rio.

LEKA — No Kasteláo do Menino 
Deus. Diariamente. Mostra de tapeça
rias.

RETROSPECTIVA DE FOTOS - 
Na Terreira da Tribo (José do Pa
trocínio, 527), diariamente. Mostrade 
fotos de teatro.

CADIZ PRADO — Na Livraria Pro
sa l Verso (Mostardeiro, 120), em ho
rário comercial, de segunda a sábado. 
Mostrade desenhos.

SALÃO DE CERÂMICA - No 
Margs (Praça da Alfândega), das lOh 
as 17h, de sexta a domingo. Mostra dos 
premiadosnoVIl SalãodeCerâmica.

OBJETOS CERÂMICOS - Na Gale 
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 261), 
em horário comercial de segunda a sá
bado. Mostra de objetos cerâmicos de 
MarliesRitter.
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A mostra poderá ser vista 
de terça a domingo, na 
Marquês do Heryal, 280.

R3 .

Como parte das ativi
dades paralelas ao VII 
Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, a Sala de 
Arte da Associação 
Leopoldina-Juvenil reali
za, até o próximo dia 26, 
uma mostra com as cera- 
mistas gaúchas Aglaé 
Machado de Oliveira, 
Lygia Malmann, Vanda 
Bopp e Vera Becker. As 
quatro ceramistas, além 
de sua produção plástica, 
são mulheres comprome
tidas com sua categoria e 
incansáveis divulgadoras 
da técnica que utilizam.


