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O Japão é um dos países em que a arte da cerâmica floresceu com grande prosperidade. O país 
não só conta com um grande número de ceramistas, como também com um contingente significai vo 
de apreciadores dessa arte. O fato de ser privilegiado por quatro estações nitidamente distintas e 
por um clima ameno e diversificado, talvez tenha contribuído para que o povo japonês sinta uma 
forte afeição por objetos feitos de um elemento básico da natureza, a argila. Graças a esse suporte, 
a cerâmica japonesa apresenta uma evolução amplamente diversificada.
Além da produção comercial de artefatos destinados ao uso prático cotidiano, os ceramistas 
demostram uma riqueza na originalidade. Alguns visam o uso prático, enquanto outros buscam a 
criatividade empregando a técnica tradicional às formas; outros ainda utilizam a argila simplesmente 
como elemento básico para fazer uma moldagem experimenta;, ignorando o seu uso prático. A 
partir do trabalho destes ceramistas, que contém obras dos mais variados tipos e formas, resolvemos 
destacar nesta exposição aquelas que melhor representam a característica da cerâmica japonesa 
atual. A maioria dos autores está num nível intermediário de desenvolvimento neste meio com 
trabalhos que têm tido grande repercussão nos últimos anos,
É uma tendência natural que esta arte se desenvolva nas regiões onde a argila é extraída, e que 
cada região mantenha características peculiares da sua matéria-prima. Desde os tempos mais 
ant gos, a cerâmica de cada região possui uma característica própria e ainda hoje a maioria das 
tradicionais regiões produtoras continuam a prosperar. Um grande número dessas áreas está 
localizado a partir da região de Kanto em direção ao oeste do Japão, devido à disponibilidade de 
matéria-prima, como madeira para os fornos, para produzir uma cerâmica de boa qualidade. O 
processo de evolução dos fornos e a sua história variam de local para local e ainda existem algumas 
regiões que continuam produzindo artefatos de cerâmica empregando materiais, técnicas, design 
e formas que refletem a forte influência da sua longa história e tradição. A característica do material 
básico empregado, como a argila para fazer a cerâmica ou a porcelana, difere conforme a região, 
assim como a temperatura do forno e o acabamento. Levou-se um longo tempo para aperfeiçoar 
a técnica de aplicação dessas características que, mais tarde, acabou transformando-se em 
tradição. A cerâmica Bizen, por exemplo, é feita com uma argila rica em ferro, levada ao forno sem 
esmaltagem, para enfatizar o aspecto natural do material. Essas características podem ser identificadas 
de imediato e ainda hoje prevalecem praticamente inalteradas desde a época dos utensílios de 
cerâmica utilizados nas cerimônias de chá do período Muromachi (1333-1573)
Por outro lado, a ciência moderna conduziu-nos a diversos avanços na produção de cerâmica A 
nova tecnologia influenciou diretamente o aperfeiçoamento da produção e do design, além de 
contribuir significativamente para melhorar a transmissão de informações e a distribuição de matéria- 
prima. Por exemplo, o aprimoramento da técnica de esmaltagem e queima, a facilidade para 
intercâmbios e troca de idéias com pessoas de diferentes localidades e a facilidade de transporte 
de matéria-prima para outras regiões contribuíram para que não houvesse mais necessidade do

local de extração de material básico estar próximo do local de produção de artefatos de cerâmica 
como antigamente. Hoje é possível criar objetos em locais afastados dos pontos de extração da 
matéria-prima, Podemos citar o exemplo notável da cerâmica Oribe, que antigamente era produzida 
somente na região de Seto e Mino, e atualmente é produzida em diversas partes do Japão. Além 
disso, a diversificação dos locais de obtenção da matéria-prima possibilitou a criação de misturas 
complexas, fazendo com que muitos ceramistas desbravassem novos horizontes de livres expressões, 
além de criarem artefatos de estilo tradicional. Esta tendência é mais acentuada principalmente 
entre ceramistas que trabalham ao redor das grandes áreas urbanas. Seto e Mino formam uma 
antiga região produtora e, devido à grande variedade de cerâmica produzida em larga escala desde 
os tempos mais antigos e da própria infra-estrutura do local, é povoada por ceramistas que seguem 
a técnica tradicional, além de um grande número de artesãos aue usam técnicas não relacionadas 
com a tradição local. Pode-se dizer que esse fato representa uma característica da cerâmica atual 
do Japão.
Os ceramistas que trabalham ao redor de Tokyo não possuem um vínculo profissional com a região, 
pois a cidade (antiga Edo) não possui a tradição de ser um local produtor de artefatos de cerâmica 
desde os tempos antigos e tampouco chegou a ser famosa pela produção de matéria-prima. No 
entanto, o fato de Tokyo ser o centro econômico e cultural do país, de possuir um grande número 
de faculdades de arte, instituições de educação artística, apreciadores de cerâmica, e de ter fácil 
acesso a informações e estímulos criativos, facilitaram as condições de atividade dos ceramistas, 
contribuindo para que muitos deles se fixassem nesta região. Mas devido ao preço exorbitante das 
terras, que dificulta a sua aquisição, e às restrições ambientais da área urbana, muitos ceramistas 
mantêm as suas bases de atividade em Tokyo e instalam os seus fornos nos subúrbios ou nas 
periferias. Os que têm as suas bases na capital japonesa possuem poucas características em 
comum e cada um segue uma ampla variedade de estilos.
Dentro desta conjuntura, esta mostra introduz alguns dos ceramistas promissores que se dedicam 
com afinco para produzir notáveis obras contemporâneas. Focalizando o tema "vasilhas", a exposição 
mostra como os ceramistas compreendem as funções de uma vasilha, numa tentativa de apreender 
a natureza da cerâmica japonesa atual. Os artistas selecionados estão entre os mais ativos do 
Japão, embora o seu direcionamento de produção seja diversificado. Alguns procuram aprimorar 
ainda mais as técnicas tradicionais trabalhando em regiões famosas pela cerâmica tradicional, 
acrescentando refinamento ao design com o intuito de criar obras de arte ainda mais originais. 
Outros se empenham em libertar-se das limitações da tradição e buscar novas formas, adaptando- 
as ao estilo de vida moderno, criando obras ainda mais notáveis. Existem outros ainda que procuram 
dar maior ênfase à função prática da cerâmica na vida contemporânea. Embora tenham diferentes 
direcionamentos, os ceramistas se dedicam diligentemente a criar uma arte inovadora para a próxima 
geração.

54. Havashi Mamiko 
(1959-)
Prato redondo com pes 
e decoração em prata 
1Q98
5 x 26 x 26 cm
Esta obra fc» removida da
exposição

ü8. Kamoda Taro 
(1963 i
Prato retangular com 
esmalte colorido e motive 
com reserva em cera. 
1998
4 5x64x32 cm

55. Hayashi Mamiko 
(1959)
Prato em Ic-rra de canoa 
1998
3x44,5x 14,5 cm

56. Hirose Yoshiyuki 
(1954 • I
■Vôo‘, prato quadrado 
com decoração em 
sobre-esmalte, 1997 
9 x 50 x 53 cm

57. Hi'ose Yoshiyuki 
(1954-)
Jarra decorada com 
motivo de frutos em 
soòie-esmalte. 1997 
39 x 40 x 40 cm

61. Kawaguchi Jun (1951 -)
Conjunto para chá com ouro e decoração 
em sobre-esmalte. 1997 
Bu!e_14 x 17x1' cm. Tigeá; 9 x 13 x 13 
cm: ngetecem apoio 9x 10x tOcm; Copo 
15 x 7 x 7 cm. Bandeja 4 x 42 x 15 cm

60. Kawaguchi Jun 0951 -) 
Vasilha com ouro e decoração 
em soòre-esmalte, 1997 
15 x 33 x 30 cm

59. Karncda Taro (1963 -) 
Vaso hexagona! com 
esmalte preto e motivo com 
reserva em cera, 1998 
38 x 18 x 18 cm

62. Kikucni Masaru (1967 -) 
Vaso para flores. 1997 
41 x 38x38 cm

66. Mochizuki Shu 
(1960 )
travessa retangular com 
motrvode idtus 1997 
2,8 x 72.7x25.5cm

65 MisaM Mitsukuni 
(1951 •)
Vasiina com engoòe, sem 
esmalte. 1996 
22 x 60 x 40 cm

67 Mochizuki Shu 
(1960-)
Grande oralo corrí motivo 
de peônias. 1998 
10 x 50 x 50 cm

64. Misaki Mitsukuni 
(1951 -)
Vasiha ccm engcfce, sem 
esmaite 1997 
31 x 26x21 cm

63. Kikuchi Masaru 
(1967-)
^x°l£9?9,5cm

I2ÜJ

68 Tovofuku Makoto 
(1953-)
•Gloriosa U/, vasiha com 
cordas altas e decoração 
em prata. 1997 
10x52.5x52,5 cm

69 Toycfuku Makoto 
(1953-)
'Magnôía'. pote com 
decoração em sobre- 
esmalte, 1998 
39,5x28,7 x 28.7 cm

70. Uraguchi Masayuki 
(1964-)
Prato em forma de flor 
com esmalte ceiadon,
1997
7,5 x 50 x 50 cm

71. Uraguchi Masayuki 
(1964 )
Queimador de incenso 
com esmalte ceiadon, 
1998
19x22,5x22,5 cm
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Kutic
Kutani, localizada na província de Ishikawa, tornou-se um local próspero de produção de porcelanas durante o período Edo (1615-1867). 
As porcelanas desse período são caracterizadas pela ousadia de cores e formas. Durante a era Meiji (1868-1911), a porcelana de Kutani 
tornou-se um produto de exportação e continua prosperando comercialmente até hoje Há também muitos artistas autônomos que seguem 
o estilo da porcelana de Kutani.
Kanazawa, capital da província de Ishikawa, foi a cidade-castelo de um lorde provincial poderoso e um centro de cultura local. Muitos 
artesanatos foram desenvolvidos, entre os quais, a louça de cerâmica de Ohi ou raku para a cerimônia de chá, criada para o daimyo do 
domínio de Kaga As técnicas da louça de cerâmica de Ohi foram transmitidas através das gerações pela família Ohi desde o período Edo.

Acredita-se que a porcelana Arita tenha sido introduzida no período Momoyama (1575-1614) por um ceramista coreano, Ri Sampei, que veio ao Japão e descobriu a matéria-prima para 
criar artefatos de porcelana na região. Esie fato marcou o início da produção de porcelana no Japão. Mais tarde, foram desenvolvidos outros estilos, como os de porcelana sometsuke e 
porcelana aka-e de Sakaida Kakiemon. A porcelana Arita foi exportada em larga escala para o exterior como porcelanas Kakiemon e Imari. A porcelana iro-e. refinada com pintura laqueada
policromática, também foi produzida como produto típico da soberania Naòeshirna. Durante o período Meiji (1868-1911), Arita chegou a tornar-se o centro produtor de porcelana do país. ^ jgt
A porcelana Karatsu. da mesma forma que a Arita. foi introduzida por um grupo de ceramistas coreanos que se naturalizaram no Japão, e a maior parte da sua produção se destinou ao
uso doméstico, com algumas peças especialmente produzidas para a cerimônia de chá. Existem vários tipos de porcelana Karatsu, entre eles: E-karatsu ("pintura Karatsu"), Madara-karatsu 1997
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25. Shinno Iwao (1957 -) 
Recipiente com esmalte 
translúcido azulado e 
desenhos de lírios. 1997 
! 5 x 38 x 38 cm

26. Shrmo Iwao (1957 - ) 
Travessa com esmalte 
translúcido azulado e 
desenhos de magnólias, 
1998
6 x 53 x 53 cm

27 MiyanisN Atsushi 
(1954 • )
Vaso esmaltado azul 
com mctw de ondas, 
1995
27,5 x 40 x 30 cm("manchas Karatsu"), Chosen-karatsu ("Karatsu coreano") e Mishima-karatsu

A porcelana Hagi foi introduzida por um ceramista coreano naturalizado no Japão durante o período 
Momoyama (1575 1614). Prosperou sob a proteção do governo local durante o período Edo (1615- 
1867) e a sua produção foi voltada especialmento para tigelas e outras vasilhas para cerimônia de chá. 
As técnicas da porcelana Hagi foram passadas de geração a geração através de diversas famífas de 
ceramistas, como Saka e Miwa. No início, os artistas criaram principalmente utensílios de chá do estlo 
da dinastia Yi e usaram a argila local para criar porcelanas delicadas, com uma laca levemente opaca. 
Atualmente, alguns tentam criar novas formas, conseivando as características da porcelana Hagi.

As regiões de Seto e Mino prosperaram como um dos principais centros de cerâmica desde os 
tempos antigos. Durante o período Kamakura (1186-1338), a produção principal era feita em Seto, 
mas passou para Mino no período Muromachi (1339-1574) e, durante o período Momoyama (1575- 
1614), as louças de Shino, Ki-seto e Oribe foram produzidas em grande escala. Mais tarde, Seto 
passou por um novo período de prosperidade. E no final do período Edo, em 1822, as técnicas 
de porcelana foram introduzidas na região, vindas de Arita (Kyushu). Desde o final do período Meiji 
(1868-1911), os ceramistas locais começaram a adotar materiais e técnicas da Europa, impulsionando

^ C 28. Miyamshi Atsush 
(1954 ■ )
Vasilha esmaltada azul com 
molivo linear, em forma de 
flor. 1997 
10,5 x 46 x 46 cm

3 incue Yasunon 11958 ! 
Vaslha com sobre esmate

32 Yoshida Yukio (1960 -) 
Grarae vasilha com sobre 
esmalte e decoração em 
curo. 1997 
16 x 56,5 x 55,5 em

2 Imaizuni Masato (1962 •
Vaslha em porcelana com 
motivo de flores de amekeira e motivos em ba xo -elevo, 
em preto e prata, 1996 
16,5 x 45 * 45 cm

4 ir,r je ''asumo'1 (1958 ) 
Vaso de porcelana branca 
com releves. 1994 
21 x 50 x SCi cm

_ T 3T, Yoshida Yukio (1960 -)
30. Ohi icshio 1.1958 - ! Traresàa com scbieesrralte 
Jarra para agua com e decoração em ouro e 
esmalle Ohi branco e 0rata i 907 
queima Raku,1998 8x44x44 cm
18.5 x 18.2 x 18,2 cm

6 Nakazato iakl (1965 -) 
. larra pa-a agua i<aratsu. 
1997
• 4 5 x 23,5 x 23,6 cm,

29. Oh- Toshio (1958 -) 
Vaso cerimônia- com esmate 
Ohi, 1997
30,5 x 39.5 x 39.5 cm

5 Nakazato Taki i 1966 ) 
Pote/Vanbgn, 1997 
28 x 39 x 39 cm

1994
1 0 x 53 x 53 cm

A porcelana Bizen foi criada a partir da porcelana Sue durante o período Heian (794- 
1185). Próximo ao final do período Muromachi (1339-1574), os ceramistas começaram 
a criar vasos para flores, xícaras de chá e potes para guardar chá, e no período 
Momoyama (1575-1614), a porcelana Bizen tornou-se o centro das atenções ao ser 
utilizada na cerimônia de chá. Mais tarde, a sua popularidade entrou em declínio e 
atualmente reconquistou certo prestígio. A argila usada para a porcelana Bizen é rica 
em ferro e esta não é laqueada, para acentuar ainda mais o aspecto natural da argila.

a produção da região. Graças a esse 
passado histórico, muitos artistas 
trabalham criando artefatos tanto de 
cerâmica quanto de porcelana. Alguns 
chegam a utilizar Oribe e outras 
técnicas orig-nalmente desenvolvdas 
nessa área, em outras regiões do país.

33 Hasegawa JunKo

G n.iurio 40 lios r ratos 
roncos. '994 
2 x 3to x 22 cm (x 3 )

40 Kawakam- Tomckc 
4957 )
Conjunto de três vasos. 
1997
13 x 15 x 11 cm (x 3)

34 Hasogawii Junto:
('964-)
Vasilha loro;. ., l -97 35 • v « TosNro (1953 -) 
14x22x22 cm

9 Mm KazuN-c 37 Ito Hidehito (1971 -)
Cohjunlo 4equatro vasihas, -995 38. „0 H«eh-.c (1971 ; Ü95- )
1 unidaOe. 9,5j< 27 x 27 cm, VáSIlha Oribr- 'c,gv Vaso. 1997
3 undades 4.5 x 13.5 x 13.5 cm r, 27x27 ar"' 2Cx37x25cm

39 Kawakami Tomoko8 KanstaMasanao ('952 
Vaso coco c-...r4 
mian.jaimente,. :i m esmalte 
branco e vestígios do

7. Kareta Masanar: 41 Kurosawa YUichi 
U962 -)
Grande jarra com esmalle 
a base de cinzas, 1998 
49 x 57x57 cm

12. Yamato R utomuvAsihacc rnengobeo 
!' • ..' ...ü' ■■ .vc.‘oTo.-i de ; 1965 )

Vaso inclinadc com 
engobe marrom, 1998 
45 x 43 x 35 cm

36 K n Toshir (1953 - ) 
Potecbtr i srr ilti ibase 
de ferro '991 
28 x 35 x 35 :m

[195’ I
Crcuto luminoso. 1996 
6.6x4 1 7x24 ã cm

(1953 • i
Vaso - bloco ocado 
manuaimente : tecorado 
com engobe. '99- 
49,8x57 5x24.8 cm

10 Miwa Kazuhiko 
(1951 !
Sonhos cm I -anc - ’99> 
35 x 23 x 23 cm

ouio 1995 
p fi x 4Q x 40 crri

’• '. m esmalte ; base
de ferro. 1995 
51 x 27 x 27 cm1995

A partir do final do período Heian (794-1185), Kyoto desenvolveu-se como o centro político e 
cultural do Japão, até o xogunato ser fundado em Edo (atual Tokyo) no início do século XVII. 
Mesmo depois disso, Kyoto continuou evoluindo culturaimente e foi o centro de intensas atividades 
no campo da arte e do artesanato. Muitos tipos de artefatos de cerâmica e porcelana foram 
produzidos nas redondezas de Kyoto, tais como a cerâmica iro-e, porcelanas sometsuke e 
porcelanas raku. Não somente as cerâmicas tradicionais, como também as criações inovadoras 
obtiveram grande popularidade.

Os efeitos denominados 
hidasuki ("cordão de fogo") 
egomá ("sésamo"), criados 
durante o processo de 
queima no forno, são 
altamente apreciados como 
ornamentos pitorescos.

50. Shibata Masamitsu 
(1961 -)
Pralos triangulares amis 
pop. 1997 
7 x 20 x 20 cm (x 3)

FujiwaraKazu 
(1956 -)
Grande vaso Biren con 
vestígios do processo de ■>com vestigos do 
queima 1987 processo de queima,
17.5x50,3x31 cm

14 42. Kurosawa Yuri-» 
(1962-)
Grande vasilha (
H x47x47 cm

51. Suzuki Satoru 
(1954 -)
Vasilha com bico e 
esmalle â base de onzas,, 
1997
18x45x29 cm

44 Nagae Shigekazu 
(1953 )
Vaso esma-isde 
execuiado em fnas 
camadas, 1998 
34.5 x 33 x 30 5 cm

15 ■'amamoto Pyuich 
11964 -) 43 Nagae Shigekazu 

(1953 -)
l erma dobrada. 1994 
22x52,5x48.5 cm

46 Sakai Hiroshi (1960 - j 
Vaso Shino azulado.
'995
44 x 45 x 45 cm

49. Shibata Masamtsu 
(1961 -)
Vasilha azu pop, 1997 
8 x 24 x 24 cm

16. Varnamcto Ryuichi 
.1964-1
Vaso com bcea larga, 
1997
38,2 »: 38 5 x 33.6 cm

48 Snibata Mariko 
(1957-)
Natureza morta, 1997 
2’.5x21,5x21,5 cm

47. Shibata Ms--ko 
(1957 )
Natureza morta. 199 r 
27,7 x 19.3 x 19,3 cm

52 Suzuki Satoru 
C954 - )
Grande pote ürtbe 1997 
43 x 38 x 38 cm

46 Sakai Hirc-sh-(1960 ) 
Fole Shino azulado. 1997 
42.5 x 29.8 x 29,8 cm199?

28 : x 27.5 x 27,5 cm

Embora tenha sido o centro político e cultural do país desde o período Edo (1615-1867), Tokyo não era uma região com disponibilidade de argila e portanto não chegou a ser um 
centro tradicional de produção de cerâmica e de porcelana. Hoje existem muitas universidades de arte e muitos ceramistas graduados destas escolas que trabalham na regiãq de 
Kanto, inclusive em Tokyo e nas províncias de Kanagawa, Saitama e Chiba. A presença de um grande número de apreciadores de cerâmica, reforçada pelo grande estímulo artístico, 
fazem com que Tokyo e suas províncias vizinhas como Kanagawa, Saitama, Chiba e outras sejam o ambiente ideal para os que almejam a cerâmica como uma arte.
Mashiko, localizado ao norte de Kanto, foi o centro da produção de louças domésticas destinado ao uso cotidiano desde o final do período Edo. Depois que o ceramista Hamada 
Shoji iniciou a produção e o ensino da técnica de cerâmica no final do período Taisho (1912-26), Mashiko tornou-se o centro produtor de cerâmica popular e recebeu muitos ceramistas 
que passaram a morar e iniciar as suas atividades na região.

Também na região de Tamba, a fabricação de porcelana 
tem sido poderosa desde o período Kamakura (1186-1338) 
e Muromachi (1339-1574) Embora sejam destinaaas 
principalmente ao uso doméstico, elas são apreciadas por 
muitos aficionados em cerimônia de chá que gostam do 
seu aspecto natural, e existem alguns ceramistas que 
continuam promovendo o estilo das porcelanas de Tamba.

í
I 53. Hayashi Mamiko 

(1959 )
FValo retangular corr listas
ST praJ|'3,5 x 35 x 1«,5 cm

i 8 Ichino Genwa 
(iQ56 í
Grande prato com 
i jrc jlos concêntricos,

9 x 53 .< 53 cm

’9. ichino Masahiko 
(196! -)
Vaso com motivo linear. 
1996
29 x 91 x 35,5 cm

1 / Ichino Genwa 
(1956 )
Conjunto de pratos 
Tamoa com círculos 
concêntricos, 1996 
5 x 29 x 29 cm (» 5)

21. Oxumura Hiromi 
(1953 -)
Forma continente, esmalte 
oranco. 1996 
40x51 x30cm

22 Okumura Hiromi 
(1953 -)
Forma continente com 
motivo impresso, 1997 
35 x 56 x 33 cm

23. Shirnizu lchi;i (1961 -) 
Vaso com motivo linear e 
decoração em engobe 
borrifado 1997 
46 x 48,5 x 23 cm

24 Shirnizu kcnj (1961 -) 
Pote com motivo 
geométrico e enqobe 
borrifado. 1997 
31 x 3' x 31 cm

20. ichino Masahiko 
(1961 -)
Som do vento, 1939 
60 x 37 x 34 cm

sm cm (altura x largura x profundidade; Os nomes pessoais estão descritos r der de


