
mmcs SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
DEPARTAMENTO DE CULTURA

INAUGURAÇÃO DA

MOSTRA DE CERÂMICA:TIJOLOS
Data: 14 de julho de 1981 
Hora:20 horas
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Endereço - Praça da Alfândega s/no.

Porto Algre - RS.

ROSEMARI SPINATO SCOTTI



Tudo aconteceu comc que de repente. Rose "perdeu-se” por 
certo tempo em exercícios, vacilações, incertezas, perplexidades. 
0 que importa, porém, é que essas cinzas do passado terminaram 
por preencher a necessidade impreterível do aprendizado. E então 
veio a forma que instaurou a ruptura — e nasceu a artista. A razão 
mais óbvia e objetiva desse salto já se revela na própria maneira de 
considerar a cerâmica: o domínio de certos recursos técnicos qua
se que a transmutam em escultura. O título "tijolos", ainda que feliz, 
nem cabe muito bem a esta série de peças, mesmo porque a sua base 
se metamorfoseia primeiro em aço, depois em ferro oxidado, aos 
quais a cerâmica vem acrescentar-se.

Mas o que causa espécie na obra que se vê é essa versatilidade do 
barro, que consegue, nas mãos de Rose, abrigar-se numa dissimula
ção extrema. Em verdade, não há aqui nobreza da matéria-prima, 
pois o que conta está no que dela se sabe fazer. Assim, o absoluta
mente feio e informe se faz crisálida de uma vocação paradoxal. 
Vocação do barro: ele é chamado a quê? Do fundo de seu compro
misso gerador e destruidor do humano, chega a arvorar-se em arte, 
a oferecer um desfile de formas que instauram o aprendizado do 
olhar.

Estranhas bodas estas — barro e metal. O contraste com o aço 
põe de manifesto a força originária da cerâmica, o seu ponto de parti
da dinâmico, mas também, e talvez principalmente, o seu limite úl
timo, princípio de toda possível decadência. O barro indefeso, ao 
ser moldado, inventa o sentido do aço, que funciona como mera 
antepara em seu liso e comum geometrismo; o aço busca-se no outro, 
no caos estriado que consegue impor-se ao nosso fascínio perscruta- 
dor. Em verdade, tudo se explica a partir do caos, e, como gostam de 
dizer os poetas, só o caos constrói. Nenhum lirismo, porém. Apenas 
o passo exato, a composição dos contrastes que recusam o terceiro 
termo, contraponto entre a humildade do despojamento e o elabo
rado barroquismo das superposições. De fato, as composições reve
lam-se complicadas. Isso se confere também nestes primorosos 
"objetos", com seu quase cubismo de retas que compulsivamente 
se arrojam e vencem as incidências de um assoalho atormentado, 
instruído por vendavais de areia e pedra, ou como que a repetir a 
paciência da madeira que se deixa carcomer pelo sol e pela putrefa
ção da água. E vejam o resultado.

Não é uma bela supresa a arte de Rose Spinato Scotti?

GERD A. BORNHEIM
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MOSTRAS:
I, 11 e 111 Salão Popular de Belas Artes de Caxias do Sul 
Atelier Astrid Linsenmayer (PA)
Alfred Palace Hotel (Cx. do Sul)
Mostra de Artistas Caxienses na VI Convenção Estadual do Comércio Lojista do 

RS (Cx. do Sul)
Coletiva do I Panorama de Artes da UCS (Cx. do Sul)
111 Salão de Cerâmica do RS (PA)
III Salão de Arte de Pelotas
Coletiva em Bento Gonçalves — Galeria de Arte do Clube de Cinema 
I Exposição Nacional de Cerâmica (SP)
IV Salão de Cerâmica do RS (PA)
I Salão Paranaense de Cerâmica (Curitiba)
Festa da Uva — Coletiva de Artistas Caxienses (Cx. do Sul)


