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Cerâmica e Porcelana do Japão: A Geração Emergente

Masami Shiraishi 
Curador
Crafts Gallery, The National Museum of Art, Tokyo

O Japão é um dos países em que a arte da cerâmica floresceu com grande prosperidade. O país 
não só conta com um grande número de ceramistas, como também com um contingente 
significativo de apreciadores dessa arte. O fato de ser privilegiado por quatro estações 
nitidamente distintas e por um clima ameno e diversificado, talvez tenha contribuído para que o 
povo japonês sinta uma forte afeição por objetos feitos de um elemento básico da natureza, a 
argila. Graças a esse suporte, a cerâmica japonesa apresenta uma evolução amplamente 
diversificada.
Além da produção comercial de artefatos destinados ao uso prático cotidiano, os ceramistas 
demostram uma riqueza na originalidade. Alguns visam o uso prático, enquanto outros buscam a 
criatividade empregando a técnica tradicional às formas; outros ainda utilizam a argila 
simplesmente como elemento básico para fazer uma moldagem experimental, ignorando o seu 

prático. A partir do trabalho destes ceramistas, que contém obras dos mais variados tipos e 
formas, resolvemos destacar nesta exposição aquelas que melhor representam a característica da 
cerâmica japonesa atual. A maioria dos autores está num nível intermediário de desenvolvimento 
neste meio com trabalhos que têm tido grande repercussão nos últimos anos.
É uma tendência natural que esta arte se desenvolva nas regiões onde a argila é extraída, e que 
cada região mantenha características peculiares da sua matéria-prima. Desde os tempos mais 
antigos, a cerâmica de cada região possui uma característica própria e ainda hoje a maioria das 
tradicionais regiões produtoras continuam a prosperar. Um grande número dessas áreas está 
localizado a partir da região de Kanto em direção ao oeste do Japão, devido à disponibilidade de 
matéria-prima, como madeira para os fornos, para produzir uma cerâmica de boa qualidade. O 
processo de evolução dos fornos e a sua história variam de local para local e ainda existem 
algumas regiões que continuam produzindo artefatos de cerâmica empregando materiais, 
técnicas, design e formas que refletem a forte influência da sua longa história e tradição. A 
característica do material básico empregado, como a argila para fazer a cerâmica ou a porcelana, 
difere conforme a região, assim como a temperatura do forno e o acabamento. Levou-se um 
longo tempo para aperfeiçoar a técnica de aplicação dessas características que, mais tarde, 
acabou transformando-se em tradição. A cerâmica Bizen, por exemplo, é feita com uma argila 

ferro, levada ao forno sem esmaltagem, para enfatizar o aspecto natural do material.

uso

rica em
Essas características podem ser identificadas de imediato e ainda hoje prevalecem praticamente 
inalteradas desde a época dos utensílios de cerâmica utilizados nas cerimônias de chá do período 
Muromachi (1333-1573).
Por outro lado, a ciência moderna conduziu-nos a diversos avanços na produção de cerâmica. A 

tecnologia influenciou diretamente o aperfeiçoamento da produção e do design, além denova
contribuir significativamente para melhorar a transmissão de informações e a distribuição de 
matéria-prima. Por exemplo: o aprimoramento da técnica de esmaltagem e queima, a facilidade 
para intercâmbios e troca de idéias com pessoas de diferentes localidades e a facilidade de 
transporte de matéria-prima para outras regiões contribuíram para que não houvesse 
necessidade do local de extração de material básico estar próximo do local de produção de 
artefatos de cerâmica como antigamente. Hoje é possível criar objetos em locais afastados dos 
pontos de extração da matéria-prima. Podemos citar o exemplo notável da cerâmica Oribe, que 
antigamente era produzida somente na região de Seto e Mino, e atualmente é produzida 
diversas partes do Japão. Além disso, a diversificação dos locais de obtenção da matéria-prima 
possibilitou a criação de misturas complexas, fazendo com que muitos ceramistas desbravassem 
novos horizontes de livres expressões, além de criarem artefatos de estilo tradicional. Esta 
tendência é mais acentuada principalmente entre ceramistas que trabalham ao redor das grandes
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áreas urbanas. Seto e Mino formam uma antiga região produtora e, devido à grande variedade de 
cerâmica produzida em larga escala desde os tempos mais antigos e da própria infra-estrutura do 
local, é povoada por ceramistas que seguem a técnica tradicional, além de um grande número de 
artesãos que usam técnicas não relacionadas com a tradição local. Pode-se dizer que esse fato 
representa uma característica da cerâmica atual do Japão.
Os ceramistas que trabalham ao redor de Tokyo não possuem um vínculo profissional com a 
região, pois a cidade (antiga Edo) não possui a tradição de ser um local produtor de artefatos de 
cerâmica desde os tempos antigos e tampouco chegou a ser famosa pela produção de matéria- 
prima. No entanto, o fato de Tokyo ser o centro econômico e cultural do país, de possuir um 
grande número de faculdades de arte, instituições de educação artística, apreciadores de cerâmica, 
e de ter fácil acesso a informações e estímulos criativos, facilitaram as condições de atividade 
dos ceramistas, contribuindo para que muitos deles se fixassem nesta região. Mas devido ao 
preço exorbitante das terras, que dificulta a sua aquisição, e às restrições ambientais da área 
urbana, muitos ceramistas mantêm as suas bases de atividade em Tokyo e instalam os seus 
fornos nos subúrbios ou nas periferias. Os que têm as suas bases na capital japonesa possuem 
poucas características em comum e cada um segue uma ampla variedade de estilos.
Dentro desta conjuntura, esta mostra introduz alguns dos ceramistas promissores que se dedicam 
com afinco para produzir notáveis obras contemporâneas. Focalizando o tema "vasilhas", a 
exposição mostra como os ceramistas compreendem as fúnções de uma vasilha, numa tentativa 
de apreender a natureza da cerâmica japonesa atual. Os artistas selecionados estão entre os mais 
ativos do Japão, embora o seu direcionamento de produção seja diversificado. Alguns procuram 
aprimorar ainda mais as técnicas tradicionais trabalhando em regiões famosas pela cerâmica 
tradicional, acrescentando refinamento ao design com o intuito de criar obras de arte ainda mais 
originais. Outros se empenham em libertar-se das limitações da tradição e buscar novas formas, 
adaptando-as ao estilo de vida moderno, criando obras ainda mais notáveis. Existem outros ainda 
que procuram dar maior ênfase à função prática da cerâmica na vida contemporânea. Embora 
tenham diferentes direcionamentos, os ceramistas se dedicam diligentemente a criar uma arte 
inovadora para a próxima geração.

Arita e Karatsu(D
Acredita-se que a porcelana Arita tenha sido introduzida no período Momoyama (1575-1614) 
por um ceramista coreano, Ri Sampei, que veio ao Japão e descobriu a matéria-prima para criar 
artefatos de porcelana na região. Este fato marcou o início da produção de porcelana no Japão. 
Mais tarde, foram desenvolvidos outros estilos, como os de porcelana sometsuke e porcelana 
aka-e de Sakaida Kakiemon. A porcelana Arita foi exportada em larga escala para o exterior 

porcelanas Kakiemon e Imari. A porcelana iro-e, refinada com pintura laqueadacomo
policromática, também foi produzida como produto típico da soberania Nabeshima. Durante o 
período Meiji (1868-1911), Arita chegou a tornar-se o centro produtor de porcelana do país.
A porcelana Karatsu, da mesma forma que a Arita, foi introduzida por um grupo de ceramistas 
coreanos que se naturalizaram no Japão, e a maior parte da sua produção se destinou ao uso 
doméstico, com algumas peças especialmente produzidas para a cerimônia de chá. Existem 
vários tipos de porcelana Karatsu, entre eles: E-karatsu ("pintura Karatsu"), Madara-karatsu 
("manchas Karatsu"), Chosen-karatsu ("Karatsu coreano") e Mishima-karatsu.

Hagi(2)

A porcelana Hagi foi introduzida por um ceramista coreano naturalizado no Japão durante o 
período Momoyama (1575-1614). Prosperou sob a proteção do governo local durante o período 
Edo (1615-1867) e a sua produção foi voltada especialmente para tigelas e outras vasilhas para 
cerimônia de chá. As técnicas da porcelana Hagi foram passadas de geração a geração através de 
diversas famílias de ceramistas, como Saka e Miwa. No início, os artistas criaram principalmente



utensílios de chá do estilo da dinastia Yi e usaram a argila local para criar porcelanas delicadas, 
uma laca levemente opaca. Atualmente, alguns tentam criar novas formas, conservando ascom

características da porcelana Hagi.

Bizen

A porcelana Bizen foi criada a partir da porcelana Sue durante o período Heian (794-1185). 
Próximo ao final do período Muromachi (1339-1574), os ceramistas começaram a criar vasos 
para flores, xícaras de chá e potes para guardar chá, e no período Momoyama (1575-1614), a 
porcelana Bizen tornou-se o centro das atenções ao ser utilizada na cerimônia de chá. Mais tarde, 
a sua popularidade entrou em declínio e atualmente reconquistou certo prestígio. A argila usada 
para a porcelana Bizen é rica em ferro e esta não é laqueada, para acentuar ainda mais o aspecto 
natural da argila. Os efeitos denominados "hidasuki" (cordão de fogo) e "gomá" (sésamo), 
criados durante o processo de queima no forno, são altamente apreciados como ornamentos 
pitorescos.

(3)

Arredores de Kyoto e Tamba

A partir do final do período Heian (794-1185), Kyoto desenvolveu-se como o centro político e 
cultural do Japão, até o shogunato ser fundado em Edo (atual Tokyo) no início do século XVII. 
Mesmo depois disso, Kyoto continuou evoluindo culturalmente e foi o centro de intensas 
atividades no campo da arte e do artesanato. Muitos tipos de artefatos de cerâmica e porcelana 
foram produzidos nas redondezas de Kyoto, tais como a cerâmica iro-e, porcelanas sometsuke e 
porcelanas raku. Não somente as cerâmicas tradicionais, como também as criações inovadoras 
obtiveram grande popularidade.
Também na região de Tamba, a fabricação de porcelana tem sido poderosa desde o período 
Kamakura (1186-1338) e Muromachi (1339-1574). Embora sejam destinadas principalmente 

doméstico, elas são apreciadas por muitos aficionados em cerimônia de chá que gostam do 
aspecto natural, e existem alguns ceramistas que continuam promovendo o estilo das 

porcelanas de Tamba.

Kutani e Kanazawa

Kutani, localizada na província de Ishikawa, tornou-se um local próspero de piodução de 
porcelanas durante o período Edo (1615-1867). As porcelanas desse período são caracterizadas 
pela ousadia de cores e formas. Durante a era Meiji (1868-1911), a porcelana de Kutani tornou- 

produto de exportação e continua prosperando comercialmente até hoje. Há também 
muitos artistas autônomos que seguem o estilo da porcelana de Kutani.
Kanazawa, capital da província de Ishikawa, toi a cidade-castelo de um lorde provincial 
poderoso e um centro de cultura local. Muitos artesanatos foram desenvolvidos, entre os quais, a 
louça de cerâmica de Ohi ou raku para a cerimônia de chá, criada para o daimyo do domínio de 
Kaga. As técnicas da louça de cerâmica de Ohi foram transmitidas através das gerações pela 
família Ohi desde o período Edo.

Seto e Mino

As regiões de Seto e Mino prosperaram como um dos principais centros de cerâmica desde os 
tempos antigos. Durante o período Kamakura (1186-1338), a produção principal era teita em 
Seto, mas passou para Mino no período Muromachi (1339-1574) e, durante o período 
Momoyama (1575-1614), as louças de Shino, Ki-seto e Oribe foram produzidas em grande 
escala. Mais tarde, Seto passou por um novo período de prosperidade. E no final do período Edo, 
em 1822, as técnicas de porcelana foram introduzidas na região, vindas de Arita (Kyushu).

(4)
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Desde o final do período Meiji (1868-1911), os ceramistas locais começaram a adotar materiais e 
técnicas da Europa, impulsionando a produção da região. Graças a esse passado histórico, muitos 
artistas trabalham criando artefatos tanto de cerâmica quanto de porcelana. Alguns chegam a 
utilizar Oribe e outras técnicas original mente desenvolvidas nessa área, em outras regiões do país.

(7) Arredores de Tokyo e Mashiko

Embora tenha sido o centro político e cultural do país desde o período Edo (1615-1867), Tokyo 
não era uma região com disponibilidade de argila e portanto não chegou a ser um centro 
tradicional de produção de cerâmica e de porcelana. Hoje existem muitas universidades de arte e 
muitos ceramistas graduados destas escolas que trabalham na região de Kanto, inclusive em 
Tokyo e nas províncias de Kanagawa, Saitama e Chiba. A presença de um grande número de 
apreciadores de cerâmica, reforçada pelo grande estímulo artístico, fazem com que Tokyo e suas 
cidades vizinhas como Kanagawa, Saitama, Chiba e outras sejam o ambiente ideal para os que 
almejam a cerâmica como uma arte.
Mashiko, localizado ao norte de Kanto, foi o centro da produção de louças domésticas destinado 

cotidiano desde o final do período Edo. Depois que o ceramista Shoji Hamada iniciou aao uso
produção e o ensino da técnica de cerâmica no final do período Taisho (1912-26), Mashiko 
tornou-se o centro produtor de cerâmica popular e recebeu muitos ceramistas que passaram a 
morar e iniciar as suas atividades na região.
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Lista das Obras
Obs.: a obra N° 54 foi removida da exposição

I - Arita e Karatsu

1. Imaizumi Masato (1962 -)
Vasilha em porcelana com motivo de folhas outonais em preto, azul e
prata
1997

2. Imaizumi Masato (1962 -)
Vasilha em porcelana com motivo de flores de ameixeira em preto e
prata
1996

3. Inoue Yasunori (1958 - )
Vasilha com sobre-esmalte e motivos em baixo relevo 
1994

4. Inoue Yasunori (1958 -)
Vaso de porcelana branca com relevos 
1994

5. Nakazato Taki (1965 -) 
Pote Nanban
1997

6. Nakazato Taki (1965 -) 
Jarra para água Karatsu 
1997

II - Hagi

7. Kaneta Masanao (1953 -)
Vaso - bloco ocado manualmente, decorado com engobe 
1997

8. Kaneta Masanao (1953 -)



Vaso - bloco ocado manualmente, com esmalte branco e vestígios do
processo de queima
1995

9. Miwa Kazuhiko (1951 -) 
Círculo luminoso 
1996

10.Miwa Kazuhiko (1951 -) 
Sonhos em branco 
1991

11. Yamato Tsutomu (1965 -)
Vasilha com engobe e decoração com folhas de ouro 
1995

12. Yamato Tsutomu (1965 -)
Vaso inclinado com engobe marrom 
1998

III - Bizen

B.Fujiwara Kazu (1958 -) 
Vaso Bizen
1996

14.Fujiwara Kazu (1958 -)
Grande vaso Bizen com vestígios do processo de queima 
1997

15.Yamamoto Ryuichi (1964 - )
Vaso com vestígios do processo de queima 
1997

16.Yamamoto Ryuichi (1964 -) 
Vaso com boca larga 
1997



IV - Arredores de Kyoto e Tamba

17.Ichino Genwa (1956 -)
Conjunto de pratos Tamba com círculos concêntricos 

1996

18.Ichino Genwa (1956 -)
Grande prato com círculos concêntricos 

1997

19.Ichino Masahiko (1961 -) 
Vaso com motivo linear 
1998

20.1chino Masahiko (1961 -) 
Som do vento
1989

21.0kumura Hiromi (1953 -)
Forma continente, esmalte branco 

1996

22.0kumura Hiromi (1953 -)
Forma continente com motivo impresso 

1997

23.Shimizu Ichiji (1961 -)
Vaso com motivo linear e decoração em engobe borrifado 

1997

24.Shimizu Ichiji (1961 -)
Pote com motivo geométrico e engobe borrifado 

1997

25.Shinno íwao (1957 -)
Recipiente com esmalte translúcido azulado e desenhos de lírios 

1997

26.Shinno Iwao (1957 -)
Travessa com esmalte translúcido azulado e desenhos de magnólias



1998

V - Kutani e Kanazawa

27.Miyanishi Atsushi (1954 -)
Vaso esmaltado azul com motivo de ondas 

1995

28.Miyanishi Atsushi (1954 -)
Vasilha esmaltada azul com motivo linear, em forma de flor 

1997

29,Ohi Toshio (1958 -)
Vaso cerimonial com esmalte Ohi 
1997

30.Ohi Toshio (1958 -)
Jarra para água com esmalte Ohi branco e queima Raku 

1998

31 .Yoshida Yukio (1960 -)
Travessa com sobre-esmalte e decoração em ouro e prata 

1997

32. Yoshida Yukio (1960 -)
Grande vasilha com sobre-esmalte e decoração em ouro 

1997

VI - Seto e Mino

33.Hasegawa Junko (1964 -) 
Conjunto de três pratos brancos 

1994

34.Hasegawa Junko (1964 -) 
Vasilha branca 
1997



35.Hori Toshiro (1953 -)
Pote com esmalte à base de ferro 
1995

36.Hori Toshiro (1953 -)
Pote com esmalte à base de ferro 
1997

37.Ito Hidehito (1971 -) 
Conjunto de quatro vasilhas 
1995

38. Ito Hidehito (1971 -) 
Vasilha Oribe
1997

39.Kawakami Tomoko (1957 -)
Vaso
1997

40.Kawakami Tomoko (1957 -) 
Conjunto de três vasos 
1997

41 .Kurosawa Yuichi (1962 -)
Grande jarra com esmalte à base de cinzas 

1998

42.Kurosawa Yuichi (1962 -) 
Grande vasilha Oribe 
1997

43.Nagae Shigekazu (1953 -) 
Forma dobrada
1994

44.Nagae Shigekazu (1953 -)
Vaso esmaltado executado em finas camadas 

1998



45.Sakai Hiroshi (1960 -) 
Vaso Shino azulado
1995

46.Sakai Hiroshi (1960 -) 
Pote Shino azulado
1997

47.Shibata Mariko (1957 -) 
Natureza morta 
1997

48.Shibata Mariko (1957 -) 
Natureza morta 

1997

49.Shibata Masamitsu (1961 -) 
Vasilha azul pop 
1997

50.Shibata Masamitsu (1961 -) 
Pratos triangulares azuis pop 

1997

51 .Suzuki Satoru (1954 -)
Vasilha com bico e esmalte à base de cinzas
1997

52.Suzuki Satoru (1954 -) 
Grande pote Oribe 

1997

VII - Arredores de Tokyo e Mashiko

53.Hayashi Mamiko (1959 -)
Prato retangular com listas em prata 

1997

54.Hayashi Mamiko (1959 -)



Prato redondo com pés e decoração em prata 

1998

55. Hayashi Mamiko (1959 -)
Prato em forma de canoa 

1998

56. Hirose Yoshiyuki (1954 -)
“Vôo”, prato quadrado com decoração em sobre-esmalte
1997

57. Hirose Yoshiyuki (1954 -)
Jarra decorada com motivo de frutos em sobre-esmalte
1997

58. Kamoda Taro (1963 -)
Prato retangular com esmalte colorido e motivo com reserva em cera
1998

59. Kamoda Taro (1963 -)
Vaso hexagonal com esmalte preto e motivo com lesei va em 

1998

óO.Kawaguchi Jun (1951 -)
Vasilha com ouro e decoração em sobre-esmalte
1997

ól.Kawaguchi Jun (1951 -)
Conjunto para chá com ouro e decoração em sobre-esmalte 

1997

cera

62.Kikuchi Masaru (1967 -) 

Vaso para flores 
1997

63.Kikuchi Masaru (1967 -)
Vaso
1998

64.Misaki Mitsukuni (1951 -)



Vasilha com engobe, sem esmalte 

1997

65.Misaki Mitsukuni (1951 -)
Vasilha com engobe, sem esmalte 

1996

óó.Mochizuki Shu (1960 -)
Travessa retangular com motivo de lótus 

1997

67.Mochizuki Shu (1960 -)
Grande prato com motivo de peônias 

1998

6 8. Toyofuku Makoto (19 53 -)
“Gloriosa Lily”, vasilha com bordas altas e decoração em prata 

1997

69.Toyofuku Makoto (1953 -)
“Magnólia”, pote com decoração em sobre-esmalte
1998

70.Uraguchi Masayuki (1964 -)
Prato em forma de flor com esmalte celadon 

1997

71.Uraguchi Masayuki (1964 -)
Queimador de incenso com esmalte celadon 

1998
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JORNAL O SUL

DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2006

CADERNO MAGAZINE - ROTEIRO

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO
A cerâmica 

japonesa em 

exposição no 

Margs.
do ano passado, sendo exibida em 
São Paulo, Minas Gerais, Amazonas 
e Pará. Do Rio Grande do Sul, a ex- 

U oje, às lOh, no Margs (Museu posição vai para Florianópolis e Rio 
íl de Arte do RS), será realizada a de Janeiro, e depois segue para Bue- 
abertura da exposição itinerante nos Aires, onde retoma o ciclo de 
“Cerâmica e Porcelana do Japão: A apresentações internacionais. “Ce- 
Geração Emergente”, em Porto Ale- râmica e Porcelana do Japão” pode 
gre. Na mostra, serão exibidas 70 ser conferida até o dia 23 de março, 
peças de cerâmica e porcelanas tra
balhadas por artistas de diversas re
giões do Japão, como Arita, Karat- 
su, Hagi, Bizen, Kuoto, Tamba, Ku- 
tani, Zanazawa, Seto, Mino, Tokuo 
e Mashiko, que representam a cul
tura japonesa contemporânea.

A mostra itinerante já esteve em 
diversos locais do mundo e percorre 
o Brasil desde o segundo semestre

Gabriela Voskelis

Serviço
O que: Exposição “Cerâmica e Porcelana 
do Japão: A Geração Emergente” 
Quando: Abertura hoje, às lOh. 
Visitação de terças a domingos, das lOh 
às 19h. Até 26 de março 
Onde:Galeria Iberê Camargo - Margs 
(Praça da Alfândega, s/n-)
Entrada franca |



Jornal: ... .(O- • ........................■■■

Data:...4.1-..../...0...4,...../jfeojfr
Página:.
Assunto:

S
1I
O

Cerâmica e Porcelana 
do Japão

fc JgSSSTSSX^
s ksssíwSSqióes do Japão, como Anta, Karatsu, 
Hagi e Kuoto, entre outros, que repre
sentam a cultura japonesa contempo
nea Galeria Iberê Camargo do Margs (Pra 

s/n-). De terças a domm-gos!das loíàs 19h. Até 26 de março.
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O Japão retratado 
na cerâmica e porcelana

ã yerâmica e Porcelana do existência de argila em gran- 
Japão: a Geração Emer de parte daquele país. A argi- 

‘w/ gente dá nome à série de la nipônica possui caracterís- 
mais de 70 obras de 35 artistas ticas distintas conforme o lo
que podem ser vistas até 26 de cal de origem (por exemplo, 
março na Galeria Iberê Camar- nas regiões de Kanto, em di
go do Museu de Arte do Rio reção a oeste, as cidades de 
Grande do Sul Ado Malagoli Arita e Karatsu, Bizen, Kyoto 
(Praça da Alfândega, s/n9), com e Tamba, Kutani e Kanazawa, 
visitação de terças a domingos, Seto e Mino, Hagi e arredores 
das lOh às 19h. O material per- de Tóquio e Mashiki, que dão 
tence ao acervo da Fundação nome a algumas peças). Na 
Japão e já foi exibido nos Esta- produção contemporânea, são 
dos Unidos, na Europa e em visíveis as mudanças em decor- 
países da América Latina. No rência dos avanços da ciência 
Brasil, esteve exposto no Cen- moderna, que levaram ao aper- 
tro Cultural Nansen Araújo, em feiçoamento do fazer e do de- 
Belo Horizonte, e no Museu de sign das obras, o que os visi- 
Arte de São Paulo (Masp), an- tantes poderão ver. A partir de 
tes de chegar à capital gaúcha, abril, Cerâmica e Porcelana do 

Muito tradicionais no Ja- Japão: a Geração Emergente 
pão, a cerâmica e a porcelana seguirá para Florianópolis, Rio 
são em muito tributárias da de Janeiro e para a Argentina.



Museu de Arte do RS Ado M^lagoli 

Jornal-
: if ■ oà .JooAData:

Página:. Q.(&.

Assunto

& • *-*v.
O «ts

Çni

0«ÇS.Q <r • t
si

;ifiKT -%■ -i -feSE®

XíX'
% pj* ■8LK

. i

—Ml

Cerâmica e porcelana
No Japão, uma peça utilizada na cerimônia do chá ou em uma 

ocasião especial é selecionada com muito cuidado. Sua origem, 
o local onde foi confeccionada, é muito importante para oferecer 
deferência ao convidado. No Margs (Praça da Alfândega, s/nQ), 
os gaúchos podem apreciar, até dia 26 de março, a exposição 

margs/divulgação/cp Cerâmica e porcelana do 
Japão: a geração emergen
te”, resultado de uma par
ceria do consulado do Ja
pão com o museu e a Fun
dação Japão. São 70 obras 
de 35 artistas que melhor 
representam as caracterís
ticas da cerâmica e da por
celana contemporâneas. O 
cônsul Hajime Kimura 
destaca que estão ex
postas diferentes vasilhas 
(potes e xícaras), confec
cionadas em diferentes re
giões do Japão. Há peças 
das cidades de Karatsu, Bi- 
zen, Kyoto, Tamba, Kutani, 
Seto, Mino e Kanazawa.
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