


nas obras que Maritê traz a público, 
pela primeira vez, em uma exposição 
individual. Utilizando texturas e pig
mentações cuidadosamente experi
mentadas, descobertas, desenvolvi
das por ela mesma, apresenta-se com 
uma nova proposta ao amplo círculo 
dos possíveis da cerâmica que, ao me
nos em nosso meio, distanciam-se 
gradualmente da subserviência e dos 
preconceitos com que era encarada 
até há uns poucos anos, para afir
mar-se como uma obra espontânea, 
porque, lidando com matérias- 
primas naturais e expressando a es
sência de sua criadora, mas ao mes
mo tempo intelectualizada, porque, 
na sua expressão, exigiu da artista a 
pesquisa e a dedicação típicas de 
quem não se limita a reproduzir, mas 
a criar.

como paisagens míticas, arquetípi- 
cas, clevolvendo-a às suas essências, 
memórias e matrizes?

duas premiações nos Salões de Cerâ
mica do Rio Grande do Sul e outra 
num salão paranaense, somadas à 
experiência didática da Kerameikos. 
Mas quem elege o barro como maté
ria de sua expressão mais particular, 
evidentemente não o faz impune
mente. Há todo um aspecto artesanal 
e eminentemente técnico em suas 
obras, sem dúvida, mas a mim, o que 
me tocou realmente, foi tentar adivi
nhar o que se escondia por trás destas 
formas secretas, que me lembravam 
lenços mágicos prontos a disparar 
pássaros e coelhos, como que tirados 
do nada. . . Foi então que Maritê 
lembrou ter nascido em Jaguarão, 
embora tenham se passado muitos 
anos sem que tivesse voltado a sua 
terra natal, e então, entendi tudo. 
Não serão colinas, cerros e penhascos 
o que, no subconsciente mais remoto, 
retornam e se impõem às ágeis mãos 
da artista, explodindo em formas 
que, nas maquetes sub-dimensiona- 
das da cerâmica, projetam-se contudo

Formas da Terra

Maritê afirma, no seu depoi
mento deste catálogo, o primado do 
intelecto. Mas ao desenvolver suas 
idéias, aparentemente entra em. con
tradição, ao valorizar a emoção. A 
leitura atenta e a observação menos 
preconceituosa de seu trabalho, con
tudo, revela-nos não haver oposições. 
Na tradição ocidental, efetivamente, 
pretende-se jogar a produção do tra
balho intelectual contra a produção 
manual. Sabemos, contudo, que na 
tradição oriental tais oposições ine- 
xistem. 0 que pensa o coração realiza 
a mão, ou o que se faz nos artesana
tos mais importantes é a transmissão 
de uyyia sabedoria antiga, que tem 
muito de intelecto, sim, na maneira 
da técnica, do saber fazer bem, mas 
tem muito da emoção do amor.

Há uma mistura de sofistica
ção e de primitivismo nas obras de 
Maritê (Marilene Thomé Englert), 
que terminam por yios seduzir. A so
fisticação vem das estranhas formas 
abstratas que ela nos apresenta e até 
mesmo dos suportes, vidros fumées 
que valorizam as peças quando proje
tados sobre paredes mais claras. Mas 
o primitivismo não abandona estes 
desenhos tridimensionalizados por
que, como a própria artista revela, 
nascem eles um pouco ao acaso, como 
que naturalmente, isto é, por vontade 
própria, indepeyidentemente da deci
são mesma de sua criadora.

Aliás, para muitos e até bem 
informados admiradores, Maritê po
derá apresentar-se com toda a tradi
ção de uma sólida formação técnica e 
um currículo respeitável, que implica
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Todos estes aspectos avultam



Palavras da Artista
O que faço é intelecutalizado.

E expresso através de todo um conjunto de sensações, forças, ener
gias ambientais, adquiridas através de meus sentidos, das mi
nhas vivências, e que se somam às percepções do momento, para 
fluírem, como correntes de energia de todo o meu ser, através de 
minhas mãos, que se abrem e canalizam tudo isso para a maté
ria, viva e pulsante, o BARRO\ dando-lhe forma.

A FORMA terá força atuante, intrínseca, sensorial, sentimental 
e vital, preenchendo espaços, gerando tensões, e criando sensações 
conforme a fantasia e a realidade de cada observador.

. * *
fc • ’... ‘T,

Maritê mica com o ensino de escultu
ra. Une-se a um grupo de ce- 
ramistas-escultores e juntos 
iniciam a Escola Galeria de 
Artes Kerameikos, em abril 
de 1979, em Porto Alegre. 
Durante esse período na Kera
meikos, Maritê ensinou mode
lagem, engobe, escultura, es- 
maltação. Promoveu eventos, 
como o curso de escultura em 
cerâmica com o artista argen
tino Leo Tavella. Integrou vá
rias coletivas de cerâmica e es
cultura que se realizaram no 
período de 1979 à 1981. Em 
1980, Maritê é novamente 
premiada no IV Salão de Ce
râmica do RGS (MARGS - 
Prêmio Aquisição Grupo Ha- 
bitasul); recebeu Menção Hon
rosa em 1981 (I Salão Para
naense de Cerâmica); e inte
grou a exposição ‘Panorama

Atual da Cerâmica Artística 
em Porto Alegre”, realizada 
em 1981.

artística de Alegrete, com 
grande afluência de público. 
Buscando um maior cresci
mento como profissional da 
cerâmica, Maritê e outros ce- 
ramistas gaúchos fundam, 
ainda em agosto de 1983, em 
Porto Alegre, a Associação de 
Ceramistas do Rio Grande do 
Sul.

Marilene Thomé Englert, 
Maritê, nasceu em Jaguarão 
em 08.02.48. Formou-se em 
Artes Plásticas pelo Instituto 
de Artes da UFRGS, 1975, 
com especialização em cerâ
mica no mesmo Instituto, de 
1976 à 1978. Maritê começou 
a desenvolver um estilo todo 
próprio a partir daquela 
época. Em outubro de 1978, 
conquistou o Prêmio Aquisi
ção BRDE no III Salão de Ce
râmica do R.G.S., realizado 
no MARGS.

Explorou novas propostas e 
concepções, como: painéis com
postos; painéis modulados; 
formas orgânicas; formas 
livres; formas únicas; pesqui
sa sistemática de composição 
de argilas para temperaturas 
elevadas; pesquisa em esmal
tes e técnicas diversas.

Depois de várias mostras cole
tivas e, mais recentemente, 
sua exitosa presença na expo
sição coletiva de ceramistas na 
Galeria de Arte da Masson no 
Shopping Center Iguatemi, no 
final de 1983, Maritê, deci- 
diu-se vir a público numa ex
posição individual de escultu
ra em cerâmica, para mostrar 
seu trabalho mais recente, 
produzido no período Feverei
ro/Junho de 1984m

Em 1983, Maritê mudou-se 
para o bairro Ipanema, onde 
instalou-se em atelier especifi
camente projetado para todas 
as suas atividades de pesqui
sadora e de professora de ce
râmica.
Em agosto de 1983, ela reali
za exposição e palestras sobre 
cerâmica para a comunidade

Concluído seu curso de espe
cialização, Maritê decidiu 
complementar sua atividades 
normais de pesquisa em cerâ-



vel, dependendo do que preten
do criar, e dou forma à maté
ria, dobrando, amassando, 
puxando e deixando acontecer.

Descrição do processo

Para elaboração das minhas 
formas, utilizo uma argila 
muito plástica que deve ser 
composta com outros elemen
tos como: feldspato, quartzo, 
argila menos plástica, caulin e 
chamote. Após a mistura bem 
feita dos elementos, mais 
água, deixo descansar a pasta, 
para que as moléculas da argi
la possam integrar-se com os 
outros elementos químicos.

Criada a forma, ela deve secar 
lentamente; após seca, irá ao 
forno à temperatura entre 
950°C e 1100°C.

Na hora de esmaltar será fei
ta a escolha da cor, tipo, e 
temperatura do esmalte, inte- 
grando-se à forma.
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Utilizo a temperatura de es- 
maltação entre 850 °C e % 
1100 °C, variando-a de acordo I 
com os objetivos pretendidos. *

A forma esmaltada é colocada 
sobre vidro bronze lapidado, í 
que servirá como suporte e j 
moldura para a forma criadam à

No ato de criar uma forma, 
tomo uma parte da pasta e 
preparo-a cuidadosamente, 
amassando-a e rolando-a para 
que saiam as bolhas, até atin
gir o ponto ideal de plastici
dade. Neste momento abro a 
pasta o mais finamente possí-
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul/SUSEC convida para o coquetel
de abertura da mostra

Formas da Terra
da artista plástica Maritê.

Abertura: 07 de agosto de 1984, 18h30min 
Período da mostra: 08 a 26 de agosto de 1984 

Local: Pequena Galeria - 2.° andar
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/n.°
90.000 - PORTO ALEGRE - RS

Apoio Cultural:
Confeitaria Internacional

O RIO GRANDE SOMOS NÓS. 
FAÇA A SUA PARTE.
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