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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Secretaria de Estado da Cultura, tem o 
prazer de convidar para a abertura, às 19 horas, 
das mostras:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega, s/n.° — Porto Alegre
Visitação: de quartas a domingos, das 1 0 às 17 horas 

terças-feiras, das 10 às 21 horas

Apoio Cultural: AAMARGS, ACERGS, ALFRED HOTEL, CASA DICO, CITY HOTEL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NATALINO TOMASI

Governo do Estado do Rio Grande do Sul — 1990
Secretaria de Estado da Cultura
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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IX SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL 
Homenagem a Francisco Brennand
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04/10 a 04/11/90 - Galerias I e II

OBJETO CERÂMICO - Neusa Poli Sperb
04/10 a 04/1 1/90 — Pequena Galeria
EXPOSIÇÃO PRÊMIO MÉRITO/MARGS

HOMENAGEM A CLÉBIO SÓRIA
25/10 a 18/1 1/90 — Pinacoteca III E salas Negras
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Salão de Cerâmica

Arqueológico Vista Superior cerâmica a quatro mãos r

■

e maias, e outros). Após estudar os alfabe
tos e textos destas civilizações, deu inicio 
ao processo de criação. Criou alfabetos e 
heranças arqueológicas do mundo con
temporâneo. Outros elementos passaram 
a compor suas séries: fios de telefone, 
cabos de computador.

Mas até ai os vestígios estavam enjau
lados. Dentro de caixas envidraçadas 
eram mantidos aprisionados. Com a en
trada de Ikon’ na produção surgiu a “su
gestão" de soltá-los. Pois foi o que deu 
vida a estes achados. Arqueológico Vista 
Superior é o resultado final. O tempo é 
elemento marcante, sugerido por círculos 
concêntricos e prenechidos por pedras, 
areia e cones de porcelana para a queima. 
“São os vestígios de uma civilização ima
ginária”, explica Luana. A leitura mistura 
religião e se configura num culto às for
mas arquetipicas que sobrevivem inde
pendente do tempo. E o barro é o elemen
to que mais sobrevive ao tempo. Não 
sofre nenhum processo de deterioração.

A avaliação de Vanda Bopp é de que 
o júri foi se tornando muito técnico, 
com um rigor excessivo. O próprio júri 
passou a competir entre si, sendo que 
ninguém queria ser taxado dc penuissi- 
vo ou incompetente. Outra questão é 
que o regulimento foi divulgado no final 
do prazo, criando dúvidas sobre as condi
ções de participação (categorias, número 
de obras, ireditismo, data de produção e 
outros). O resultado foi “os artistas mais 
experientes, que não dependem do salão 
para mostrar seus trabalhos, não quise
ram partcipar. E os mais jovens não ousa
ram”, diz ela.

Para a ceramista Lygia Mallmann é 
importante que o Salão continue. Mas 
de forma diferente, com mudança nos 
critérios e na organização. "Representa 
uma oportunidade para os artistas. Bem 
ou mal, tem permitido uma amostragem

tina Alvares, coloca a mesma preocu
pação.

Nenhuma delas responsabiliza o júri, 
mas vê este resultado como consequên
cia do processo de enrijecimento dos 
critérios usados na avaliação e julga
mento dos trabalhos. Mas o certo é que 
o Salão pode estar se tornando um funil 
perigoso e que acaba por afugentar a 
maior parte dos ceramistas. Outra sur
presa foi que entre os sete seleciona
dos, cinco são homens. Nas edições ante
riores, as mulheres sempre entraram em 
maior número.

*Tem início hoje o 9o Salão de Cerâ- 
I mica do Rio Grande do Sul. Agora 
I com abrangência nacional, busca 

promover a arte do barro e divulgar o 
trabalho dos ceramistas brasileiros. Ape
nas o Rio Grande do Sul e o Paraná 
possuem salões de cerâmica. O evento 
gaúcho é organizado em conjunto pela 
Associação dos Ceramistas (Acergs) e 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), sendo realizado neste último, lo
calizado na Praça da Alfândega, com 
funcionamento de quartas a domingos 
das lOh às 17h; terças, das lOh às 21 h.

Mesmo com todas as dificuldades fi
nanceiras, uma vez que o salão não 
conseguiu patrocinador, os organizadores 
garantiram sua realização e os prêmios 
para os dois vencedores. Foi um verdadei
ro mutirão entre os órgãos envolvidos e 
os artistas. O Margs vai patrocinar uma 
exposição individual para o ganhador do

começa no Margs
Prêmio Mérito, o baiano Reginaldo Xa
vier da Silva. A Acergs entregou seu 
prêmio, uma homenagem póstuma ao 
jornalista Sérgio Moita, incentivador da 
cerâmica, ao casal Ikon Lemos e Luana 
de Oliveira Lima, com uma viagem a 
Recife.

Cinco artistas conseguiram menções 
honrosas: Maria Cecília Pennewaert (São 
Paulo). Nenzo Hoeser (Alvorada), Raul 
Saldanha Piela (Porto Alegre), Nikon 
Carlos Scotti (Caxias do Sul) e Isabela 
Mendes Sieslki (Florianópolis). Para estes 
vieram prêmios especiais: obras de arte 
doadas pelos artistas Alice Bruegmann, 
Danúbio Gonçalves, Eduardo Cruz, 
Frank Schaeffer e José Carlos Moura.

Até os problemas financeiros foram 
superados e o Salão de Cerâmica man
teve a tradição bienal de abrir espaço 
de divulgação nacional para os artistas. 
Este ano, no entanto, um fato veio a 
trazer sérias dúvidas sobre o futuro do 
Salão. De 35 concorrentes inscritos, ape
nas sete foram selecionados. Entre os 
rejeitados estão alguns ceramistas pre
miados em edições passadas.

Para os organizadores, segundo ex
plica a ceramista Vanda Beatriz Bopp, 
chegou o momento de repensar o salão. 
“Está sendo pequeno no número, mas 
grande na problemática que levantou”, 
diz. A presidente da Acergs, Ana Cris-

Abrem hoje, às 19h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, o 9o 
Salão de Cerâmica e a mostra Objeto 
Cerâmico, de Neusa Poli Sperb. 
Ambas as exposições poderão ser 
visitadas até 4 de novembro
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Instalação premiada
Arqueológico Vista Superior é o título 

da instalação premiada no Salão de Cerâ
mica e resultado do trabalho a quatro 
mãos de Ilton Lemos e Luana Lima. Os 
dois ceramistas reuniram experiência, 
pesquisa e criatividade para chegar a um 
trabalho rico em significados. São diver
sas peças em cerâmica, pedras, areia, terra 
preta e vermelha, que simulam uma esca
vação arqueológica. Só que neste caso, é a 
civilização contemporânea que foi desen
terrada. É só pensar mil anos para a 
frente.

Projeto singelo, baseado numa das 
mais antigas e primitivas formas de ex
pressão plástica, retoma o processo histó
rico da passagem das civilizações. A des
coberta de vestígios está longe de se cons
tituir num legado que permita uma com
preensão mais profunda dos diversos 
contextos culturais. “Temos o significado 
de cada letra do alfabeto, mas a chave da 
mensagem foi perdida”, diz Luana, que 
há dois anos vem se dedicando à pesquisa 
sobre as culturas mais primitivas (astecas

do que tem sido feito em cerâmica no 
país”.

MOSTRAS - A cerâmica vai estar 
presente em várias mostras paralelas ao 
Salão. A Galeria Marisa Soibelmann pro
move a coletiva O Barro, com obras 
dos artistas Astrid, Cecília Pennewaert, 
Francisco Brennand, Jamil, Maia, Nor
ma Grimberg, Norma Santaella, Ronan 
Wittée e Vasco Prado. A mostra abre 
hoje, na Castro Alves 101. Homenagem 
especial será feita para as artistas Marliez 
Ritter e Eloisa Tregnago, pela obra criada 
a quatro mãos A Mulher no Balcão, que 
está exposta na sacada da galeria.

Amanhã, às 20h30min, tem início a 
exposição de Lygia Osório Malmann de
nominada Carreteis, na Irma Koliver 
— Espaço de Artés (Campos Sales 134). 
A escola de artek e decoraçaão ledda 
Difini (Dona Laura 1020) realiza coletiva 
de cerâmicas com os trabalhos de Clélia 
Zanette, Ely Tochetto. Hedy Pasin, Irene 
Suffert. lolanda Ramos Farret, Jane 
Sgrillo, Neida Asp, Neiva Siciliani, Niura 
Femandez. Oyarn Pons e Suzana Hers- 
chorn a partir de 8 de outubro.

Além disso, as esculturas em cerâmi
ca vão estar eni evidência em várias 
galerias: Agência de Arte (Casemiro de 
Abreu 144), Meicastro Guimarães (Ma- 
riante 424), Atefier Cristina Gonzales 
(Maurício Cardos -141), Galeria Mosaico 
(Padre Chagas 66); ponto de Arte Alber 
to (24 de Outubro] 11, loja 24).
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IX SALÃO DA CERÂMICA DO RGS - No 
Margs (Praça da Alfândega), mostra de abrangên
cia nacional que reúne obras de oito ceramistas 
nacionais. Apoio da Associação de Ceramistas do 
Estado. Visitação: terças, das 1 Oh às 21 h; quartas 
a domingos, das lOh às 17h. Fecha nas segundas. 

\ Até 4 de novembro. -
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* * * O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul promoverá de 4 
de outubro a 4 de novembro, o 
IX Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul. Este ano, o ho
menageado no Salão será o cera- 
mista brasileiro Francisco Bren- 
nand, convidado a expor na Bie
nal de Veneza. As inscrições pa
ra essa mostra estão abertas até 
o dia 29 de agosto junto a 
Acergs, pelo fone 351768, com 
Ana Cristina Oliveira Álvares. 
Os principais colocados na sele
ção serão premiados.
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A cerâmica premiada de Reginaldo Xavier

DENISE NOVELL!

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul — MARGS — 
realizou, no período de 4 de ou
tubro a 4 de novembro, o IX Sa
lão de Cerâmica do RS, reunin
do o trabalho de sete ceramistas 
nacionais. O grande destaque des
te Salão foi o ceramista baiano 
Reginaldo Xavier, que recebeu o 
Prêmio Mérito para apresentação 
das peças Vermelho, Sedução e 
Fantasia.

Trabalho de Xavier impres
siona pela riqueza das formas e 
da textura, não só do exterior co
mo também do interior da peça, 
valorizando detalhes e propician-

mvaiaira lu*
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O Ceramista baiano que venceu o salão
llka Portes

do uma criação mais intrespecti
va. Sua obra parece ter vida pró
pria e, olhando atentamente po
demos até sentir o sangue corren
do nas veias moldadas de barro.

Formado em Pedagogia e 
atualmente cursando o 5 o semes
tre da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia, o 
artista possui uma “relação se- 
xualizada, que envolve prazer 
com cerâmica.’’ Após a premia- 
ção, pretende dedicar-se a parti
cipar de eventos relacionados a 
este tipo de expressão artística.

Xavier tem também uma 
grande preocupação com o futu
ro da cerâmica e sua valorização 
como obra de arte. Segundo ele.

a cerâmica ainda enfrente muito 
preconceito por ser considerada 
popular, utilitária e frágil. Mas 
aos poucos estes conceitos estão 
sendo quebrados no Brasil, pois 
graças a interferência de ceramis
tas consagrados e o apoio de mu
seus importantes, a cerâmcia es
tá crescendo e ganhando espaço. 
Na Europa a cerâmica tem uma 
ótima receptividade, é vista de 
uma forma mais séria.

Para Reginaldo. um dos 
principais fatores para o cresci
mento da cerâmica com arte, é “o 
estudo constante do artista para a 
aprimoração de técnicas e estéti
ca na cerâmica, acompanhando as 
novas tendências do que é produ
zido nas artes plásticas mun
diais”. Isto ajudaria o desenvol
vimento da cerâmica como arte, 
pois apesar de usar um material 
aparentemente simples, é neces
sário dedicação e vários proces
sos. Quanto à polêmica gerada na 
seleção das peças para o IX Sa
lão. Xavier considera importan
te, pois estimula o artista a pen
sar e pesquisar mais o seu 
trabalho.

O trabalho de Reginaldo Xa
vier poderá ser apreciado nova
mente pelo público porto- 
alegrense no final de 91, quando 
o artista retornará para uma ex
posição individual no MARGS. 
Para esta próxima mostra, Xavier 
irá trabalhar sobre a expressão, 
onde pretende desenvolver o que 
foi apresentado no Salão deste 
ano.
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