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Assunto

f Ceramistas reunidos no XIV Salão
Com peças de onze artistas plásticos, o XIV Salão de Cerâmica do Rio Grande 

do Sul pode ser visitado, de terças a domingos, nas salas Ângelo Guido e Pedro 
Weingártner, do Museu de Arte Ado Malagoli (Margs). Dos 86 artistas inscritos, 
onze foram selecionados, e três, premiados. O l9 lugar coube a Jane Cainelle; o 
29, a Ana Flores; o 39, a Claudia Zanatta. O júri concedeu ainda a Cinthia Sfoggia,

Menção Especial pelo 
“excelente fazer cerâ
mico”. Andréa Possa, 
Graça Gomes, Hozana 
Gomes da Costa, Isolda 
Tezzi Pasqualini, Luci- 
ana Campana, Vera 
Lago e Vilma Villaver- 
de são as demais sele
cionadas, todas com 
peças em exposição nes
te XVI Salão de Cerâ
mica. Promovida pela 
Associação dos Cera
mistas do Rio Grande 
do Sul, a mostra está 
aberta na Praça da Al
fândega, s/n9.Peça premiada de Jane Cainelle está na exposição



16a Salão de Cerâmica segue no Margs
Aí6-ediçã0 do Salão de Cerâmica do Rio artistas que participam da mostra: Andréa 

brande do Sul, que se realiza no Museu de Ar- Possa, Graça Gomes, Hozana Gomes da Cos- 
j do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça ta, IsoldaTezzi Pasqualini, Luciana Campana, 
da Alfandega, s/n9) até o dia 7 de janeiro de Vera Lago e Vilma Villaverde 
2001, já tem seus premiados. A obra que re- O Salão de Cerâmica é um um evento tra- 
cebeu o 1 9 lugar é da artista plástica Jane dicional, promovido anualmente pela Associa- 
Came li. O segundo lugar foi destinado para ção dos Ceramistas do Rio Grande do Sul 
Ana Flores, e o terceiro para Cláudia Sfoggia, (Acergs), com o apoio do maior museu de ar- 
com destaque do júri para Cinthia Sfoggia. tes visuais do Estado. A visitação da mostra

Alem do trabalho destes artistas, o público pode ser feita pelo público de terças a domin- 
que comparecer às salas Ângelo Guido e Pe- gos, no horário das lOh às 17h. A entrada é
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