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"'Esculturas e Objetos"
Esculturas e Objetos é o nome da ção de esmaltes e de outros tratamen- 

mostra que o Margs inaugura hoje as tos de superfície a partir de matérias
primas, em sua maior parte minérios.

O resultado são objetos únicos ou pe
quenas séries de múltiplos numera
dos e assinados. A mostra poderá ser 
vista nos novos horários do Margs, de 
terças a domingos, das 12h as 18h.

19h, com cerâmicas de Célia Cymba- 
lista e Lúcia Maggi Lima. Esculturas 
e Objetos foi apresentado no Museu de 
Arte de São Paulo em outubro e na
Galeria AMC- no Rio de Janeiro, em 
novembro. O trabalho das artistas 
caracteriza-se pela queima e a produ-
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Esculturas e objetos 

de cerâmica no Margs
Um projeto iniciado em ou

tubro no MASP e continuado 
em novembro na Galeria 
AMC, Rio de Janeiro, tem 
como última etapa o Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre. Trata- 
se da exposição ‘‘Esculturas 
e Objetos", que será aberta 
hoje, às 19h, reunindo traba
lhos de Célia Cymbalista e 
Lúcia Maggi Lima, artistas 
radicadas em São Paulo.

“Esculturas e Objetos” é o 
resultado de pesquisas recen
tes destas artistas, utilizando 
a plasticidade do barro, o 
fascínio pelas infinitas possi
bilidades de texturas e cores 
em contraposição às enormes 
exigências do material na 
sua manipulação e queima. O 
trabalho caracteriza-se pelo 
domínio das etapas do pro
cesso cerâmico; a prepara
ção e escolha das argilas, a 
modelagem das peças atra
vés de vários procedimentos, 
acabamentos, queimas, pro
dução de esmaltes e outros 
tratamentos de superfície a 
partir de matérias-primas. O 
resultado são objetos únicos 
ou pequenas séries numera
das e assinadas.

Célia Cymbalista. 43 anos, 
trabalha na Escolinha de Ar
te de São Paulo, tendo sido 
ligada ao movimento de Au
gusto Rodrigues. F'ormada 
pela Faculdade de Educação, 
recebeu orientação em ce
râmica de Megumi Yuasa e 
diversos ceramistas norte-a-

Escultura de Lúcia

mericanos que visitaram o 
Brasil. Em 1980, montou um 
“atelier” de cerâmica em 
São Paulo, onde iniciou a de
senvolver atividades além de 
participar de exposições e sa
lões. Este ano ela esteve em 
Porto Alegre integrando o jú
ri do VII Salão de Cerâmica 
do RS.

Lúcia Maggi Lima nasceu 
na Itália, mas cedo veio para 
o Brasil. Formada em Admi
nistração de Empresas, a 
partir de 1980 começa apren
dizado em cerâmica com 
Megugi Yuasa. Nesta mesma 
época monta “atelier” e co
meça a mistrar cursos teóri
cos e práticos. Em 1984, du
rante dois meses, frenquen- 
tou o Instituto de Arte Cerâ
mica em Paenza, Itália. Tem 
participado de coletivas, sa
lões e feito conferências so
bre a técnica. Em Porto Ale
gre a mostra permanece até 
4 de janeiro.

Escultura de Célia Cymbalista


