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JADER OSÕRIO SIQUEIRA

Pintor, ceramista, escultor e professor.

Nasceu em Pelotas em 06/10/1929 e formou-se pela Escola de 

Belas Artes da mesma cidade em 1953.

Foi aluno de pintura de Aldo Locatelli e Iberê Camargo.Ini

ciou-se em cerâmica com a Profa Luiza Prado e Pierre Prouvot. Es

tudou gravura com Danúbio Gonçalves no Atelier Livre da Prefeitura. 

Seus primeiros trabalhos em pintura seguem a escola acadêmica. Em 

1965, depois de freqüentar um curso ministrado por Iberê Camargo 

no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, mudou seu estilo, trocando 

a figura pela abstração. A partir de então, o artista passou 

utilizar novas técnicas e materiais de pesquisa, produzindo painéis 

de cerâmica com tinta plástica, areia, objetos, cola, etc.

Em 1977, inaugurou mostra individual de óleos, reunindo tra

balhos com formas geométricas. Sobre esta fase denominada "Geome

tria Lírica", assim se manifestou:

"Busco minha motivação no ritmo das formas que 

mundo oferece. Às vezes desdobrando-a numa procura de novas 

realizações. A criação de formas libertas, soltas, 

possível pelo aprimoramento técnico que estou pesquisando.

Em última análise, estou em busca de uma expressão lírica , 

livre, intuitiva." (Correio do Povo, 05/07/1977)

Em 1975, foi designado como funcionário do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, ficando responsável pelo Núcleo do Acervo, 

setembro de 1979 a outubro de 1980, exerceu a direção do Museu.

Depois de incursionar pela pintura e cerâmica, inaugurou , 

em 1981, sua primeira individual de escultura na Galeria Salaman- 

dra. Carlos Scarinci, responsável por sua apresentação, concluiu:

"De certa maneira, a escultura atual de Jader abre 

um novo caminho e o faz de um modo tão afirmativo que 

pode esperar realizações inovadoras." (Jornal do Comércio , 

21/08/1981, p. 42)
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