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quer artesanato no qual a 
forma resplenda mais que 
a função, mas sempre 
dentro da função. Não que 
inexista uma cerâmica pu
ramente artística, desinte
ressada, sem referência 
ao seu uso; mas, quase 
por sua própria natureza, 
a cerâmica exige que a 
função esteja presente na 
forma, ou ao menos perto 
dela por evocação imedia
ta. Um vaso, rigorosamen
te falando, é “mais” cerâ
mica do que uma estátua, 
embora existam cerâmicas 
que não lembrem nem va
gamente seu uso funcio
nal, como as de Luca del
ia Robbia. Nesse sentido, 
foi uma bela idéia a do 
MARGS de inaugurar, já 
em 1976, um “Salão Re
gional de Cerâmica”, o pri
meiro do país. Posterior
mente, foi fundada a Asso
ciação dos Ceramistas do 
Rio Grande do Sul, uma 
entidade que tem mostra
do dinamismo excepcio
nal. Convém reconhecer 
isso, e — se possível — 
pressionar os poderes pú
blicos a concederem-lhe 
ajuda. Principalmente ago
ra quando o Salão se es
tende ao Cone Sul, em 
sintonia, como o subli
nham seus organizadores, 
com os movimentos de in
tegração em curso na 
América Latina.

Os historiadores da 
Arte, às vezes, esquecem 
o óbvio: por exemplo, H. 
W. Janson, que possui 
sensibilidade, erudição e 
ampla visão das coisas, 
começa sua História da 
Arte falando de utensílios, 
nos quais o homem apren
deu a associar forma e 
função, sem mencionar 
uma arte absolutamente 
original no sentido mais ri
goroso da palavra: a cerâ
mica. Felizmente, um livro 
mais antigo que o de Jan
son, a Bíblia, “resgata 
semelhante omissão ao 
descrever a criação do 
próprio autor das obras de 
arte: “O Senhor Deus for
mou o homem do pó da 
terra e insuflou-lhe pelas 
narinas o sopro da vida (...)

(Gênesis, 2,7). Acres
centemos que os grandes 
intérpretes da Escritura 
Sagrada são unânimes em 
reconhecer, nesse mito, 
um dos atos civilizatórios 
primordiais: o do ceramis- 
ta que fabrica vasos para 
beber e comer. Assim foi, 
presumivelmente, que o 
homem começou a asso
ciar forma e função, pas
sando, mais tarde do arte
sanato à arte propriamen
te dita, distinção que faze
mos por uma questão de 
clareza, uma vez que, na 
realidade, é difícil estabe
lecer uma fronteira entre 
as duas atividades. Aí es
tá, talvez, a raiz das dificul
dades que as pessoas têm 
em tratar a cerâmica como 
arte. Ela é arte como qual-
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Artistas Premiados:
10 Lugar — Prêmio ACERGS: 
Aglaé Machado de Oliveira 

2 o Lugar — Prêmio Mérito 

MARGS: Mariana Canepa

Artistas Selecionados:
Alunos da Escola Estadual 

Canadá
Ana Lucia Oderich 

Cynthia Gavião e Márcia Dias 

Fernando Baddo 

Gladys Lorentz 

Grupo Terqui 
Helenara Fão 

Jaly Vásquez 

Josenia Alvarenga 

Jucelda Lima Fedrizzi 
Jussara Miranda Guimarães 

Lacy Regeanini 
Liliana Moeller 
Luiz Carlos V. Coelho 

Maria dos Santos e 

Suzana Campozani 
Maria Aparecida Rodrigues 

Maria da Graça Keil Gomes 

Maria Helena Saparolli 
Marilia de Oliveira Garcia Diaz 

Martha S. G. de Bracco 

Rebeca Lenize Stumm 

Rosana Sperb
Silvia Raquel Gutierrez Bottaro 

Silvio Sheuca 

Suzana Maria Hoffmann

Comissão Julgadora:

Prêmio Mérito — Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Mariana Canepa Carmen Valdés

Cônsul do Uruguai em Porto
Alegredo-se ao esforço de nos

sos artistas para promo
ver a intensificação, a di
vulgação e a renovação 

das práticas culturais 

que se desenvolvem no 

Estado.

A realização, des
de 1975, dos Salões de 

Cerâmica e o alargamen
to de sua abrangência 

no sentido de também 

acolher a produção de 

primeira grandeza que é 

gerada pelos ceramistas 

do Cone Sul, dão teste
munho desta constante 

busca tanto da renova
ção de técnicas e lingua
gens, quanto da amplia
ção do raio de ação do 

fazer artístico que tem 

caracterizado o trabalho 

desenvolvido pela Asso
ciação dos Ceramistas 

do Rio Grande do Sul. 
Por isso, o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul 
se orgulha de, nesse 

momento, participar da 

organização do X Salão 

de Cerâmica do Rio 

Grande do Sul, associan-

A atividade dos ar
tistas que se utilizam da 

cerâmica, no Rio Grande 
do Sul, tem-se destaca
do, ao longo dos anos, 
não só pela excelência 

de sua produção, mas 

pelo empenho com que 
se têm dedicado à bus
ca de intercâmbio e 
comprometimento entre
artistas e entre estes e*
a comunidade. E esse 

esforço que tem feito 
com que, embora de tra
dição recente, que re
monta a pouco mais de 
50 anos, o trato direto 

com a terra, com o bar
ro que se transforma em 

veículo de sonhos, dese
jos e inquietações, tenha 
se transformado em um 

dos mais significativos 
processos das artes 

plásticas em nosso Es
tado.

Menções Honrosas: 
Márcia Sawitski 
Monica Ritzmann 

Zita Zardo PizzolattoJosé Luiz Amaral 
Representante do Museu de 

Arte do Rio Grande do SulRegistramos ainda 

nosso agradecimento à 

Direção da Associação 

dos Ceramistas do Rio 

Grande do Sul e aos or
ganizadores do evento 

pelo empenho e dedica
ção, e, de modo espe
cial, à Senhora CARMEN 
VALDÉS, Excelentíssima 
Cônsul do Uruguai em 
Porto Alegre, cuja par
ticipação no júri do Salão 
muito nos honra.

Josephina Dalcin Kern 

Representante dos Artistas 

Inscritos Os artistas distinguidos com 

Menção Honrosa recebem 

gravuras doadas por Maria da 

Conceição Menegassi 
Roberto Schmidt-Prym e 

Tania Couto

José Albano Volkmer 

Diretor do MARGS
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