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Cerâmicas de artistas gaúchos
“Caminhos da cerâmica”, com abertura hoje, às lOh, no Margs (Praça da 

Alfândega, s/nQ), apresenta 17 objetos que enfocam especialmente a produ
ção do Estado. A mostra exibe 13 obras de artistas gaúchos como Hilda 
Goltz, Vasco Prado, Wilbur Olmedo, Nilton Maia, Luiza Prado, entre outros, 
além de duas peças que foram incluídas na mostra a título de ilustração ar
queológica: um exemplar pré-colombiano da cultura Quillacinga e três frag
mentos de piso decorado datados do século XVIII, provenientes das Missões 
Jesuíticas. Também integram a exposição trabalhos que ilustram aborda
gens estilísticas não representadas por artistas locais no acervo do Margs 
como duas peças (premiadas em salões gaúchos de arte) da paulista Célia 
Cymbalista e da argentina Vilma Villaverde. A cerâmica mesmo sendo uma 
das técnicas mais antigas criadas pelo homem, ainda é considerada artesa
nato. Visitação até dia 27, de terças a domingos, das lOh às 19h.

Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jornal:...................................
Data:....................................
Página:..................................
Assunto:.................................



Museu de Arte do RS Ado Malagoli

Data:

Página:..

Assunto:

01

Margs expõe 
Caminhos da Cerâmica

Caminhos da Cerâmica recebe abertura às 
10h de hoje, no Museu de Arte do Rio Grande^ 
do Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n°), 
com destaque para uma expressão artística 
relativamente nova no Estado (até a chegada 
da alemã Luise Endter, em 1929, tudo o que se 
fazia com barro cozido eram peças de caráter 
utilitário - em 1935, ela mereceu uma medalha de 
prata na exposição comemorativa do Centenário 
Farroupilha, fato que marcou o reconhecimento 
oficial da cerâmica como modalidade artística). A 
panorâmica pode ser visitada até 27 de fevereiro, 
de terças a domingos, das lOh às 19h.

Caminhos da Cerâmica é formada por 13 
obras de artistas gaúchos, como Hilda Goltz,
Vasco Prado, Wilbur Olmedo, Nilton Maia e Luiza 
Prado, entre outros. Dois itens foram incluídos 
na mostra a título de ilustração arqueológica: 
um exemplar pré-colombiano da cultura 

“ Quillacinga e três fragmentos de piso decorado 
2 datados do século XVIII, provenientes das 
§ missões jesuíticas. Também integram a exposição 
o trabalhos que ilustram abordagens estilísticas 
| não-representadas por artistas locais no acervo 
1 do Margs, como trabalhos da paulista Célia 

Cymbalista e da argentina Vilma Villaverde.

S

Jarra branca de Luiza Prado
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Cerâmica
• Será aberta hoje a mostra de acervo “Caminhos da 
Cerâmica”, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, para 
resgatar a trajetória percorrida por esta modalidade de 
arte no Estado. A exposição traz 13 obras de artistas 
como Hilda Goltz, Vasco Prado e Wilbur Olmedo, entre 
outros - além de duas peças que foram incluídas na 
mostra a título de ilustração arqueológica: um exemplar 
pré-colombiano da cultura Quillacinga e três fragmentos 
de piso decorado datados do século 18, provenientes das 
Missões Jesuíticas.

*

Magazine / o S u l#
_____

• O Margs e a Secretaria de Estado da Cultura 
apresentam, a partir de hoje, às lOh, a mostra de 

Caminhos da Cerâmica. A exposição pode 
ser vista até o dia 27, com entrada franca.

DIGAS
de 0 Sul acervo

-



Museu de Arte do RS AdoMalagoli 
Jornal:... . gj5Ü&
Data: . Q.2./..02^l2tÜ^........
Página:... i2^2-
Assunto:..

Mostra de cerâmicas 

até dia 27 no Margs
Pode ser conferida até a próxima 

terça, 27, a exposição “Caminhos da 
cerâmica", no Margs (Praça a Alfân- 
dega, s/n°), com objetos que enfo
cam especialmente a produção gaú
cha. Atividade relativamente„ , , - nova
no Lstado, a cerâmica artística tem 
importante papel através dos tem
pos, marcando diversas cultural.
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A trajetória da cerâmica está em exposição
Interessados em conhecer a tra- três fragmentos de piso decorado tenário Farroupilha, fato que mar- 

jetória da cerâmica no Rio Grande datados do século XVIII, provenien- cou o reconhecimento oficial da 
do Sul podem visitar a exposição tes das Missões Jesuíticas. E ainda cerâmica como modalidade artísti- 
“Caminhos da duas peças da
cerâmica”, em paulista Célia
cartaz até ama- Cymbalista e da
nhã no Margs argentina Vilma
(Praça da Alfãn- Villaverde.
dega, s/nü), das 
lOh às Í9h.

Treze peças 
levam assinatu
ras de vários ar
tistas, entre eles 
Vasco Prado, Lui- 
za Prado, Hilda 
Goltz, Wilbur 01-
medo e Nilton Peça da artista Luiza Prado

eqiqs margs /divulgação /cp ca. Mesmo sendo 
uma das mais 
antigas técnicas 
criadas pelo ho
mem, em alguns 
casos, a cerâmica 
ainda é conside
rada como mero 
artesanato. No 
entanto, alguns 
representantes 
históricos, como 
as ânforas e va
sos da Grécia an-

1929, o que se fa- Vasco Prado: mestre gaúcho tiga, a produção 
Maia. Duas obras também foram in- zia com barro cozido eram peças es- Marajoara brasileira, a longa tradi- 
cluídas na mostra, como ilustração sencialmente utilitárias. Em 1935, ção chinesa na arte de barro, entre 
arqueológica, um exemplar pré-co- Luise recebeu a medalha de prata outros exemplos, provam seu im- 
Iombiano da cultura Quillacinga e na exposição comemorativa do Cen- portante papel artístico.

A cerâmica en
quanto expressão 
artística é uma 
atividade relativa
mente nova no 
Estado. Antes da 
chegada da artis
ta plástica alemã 
Luise Endter, em
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_ _ /V •Margs prorroga tres exposições
As exposições “0 muitos e o um”, balho é marcado pela fragmentação, 

“Os caminhos da cerâmica” e “De- inclusive na construção formal das 
bret e a vida no Brasil Imperial”, em obras. “Os caminhos da cerâmica” 
cartaz no Margs, foram prorrogadas, recupera a trajetória percorrida por 
As duas primeiras podem ser vistas essa modalidade de arte, principal- 
até domingo; “Debret...” segue no lo- mente no Estado. “Debret e a vida

no Brasil Imperial” mostra reprodu- 
A coletiva “0 muitos e o um” exi- ções de aquarelas que retratam cos- 

be obras de vários artistas cujo tra- tumes sociais da época.

cal até o próximo dia 25.
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