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0 MARGS tem se empenhado com uma política de exposi
ções que esteja a par de discussões e problemáticas pre
mentes a serem enfrentadas pelas instituições museoló- 
gicas e artísticas, sobretudo por aquelas que se orientam 
pela busca de relevância e atualidade. Nesse compromisso 
assumido, uma das exigências é responder à reivindicação 
histórica e reparatória por uma maior visibilidade e legi
timação da produção de artistas mulheres. Esta já é uma 
das prioridades do MARGS na atual gestão, e que tem se 
revertido nas diversas exposições individuais de artistas 
mulheres apresentadas em 2Q19 até aqui, assim como 
em atividades e ações educativas que abordam a questão, 
e desenvolvidas pelo museu em seu programa público. 
"Adriana Giora - No limiar do jardim", que o MARGS tem a 
honra de receber e apresentar, reforça esse nosso esforço 
e empenho. Além de convergir com um dos compromis
sos assumidos pela atual gestão em sua política de expo
sições, o projeto se reveste de importância por trazer a 
público uma contribuição para o processo de maior legibi
lidade da produção artística em cerâmica, historicamente 
vinculada à obra de artistas mulheres. E também por isso 
muitas vezes relegada a um lugar menor e mesmo infe
rior em termos de inserção e reconhecimento em relação 
à pintura, à escultura, à gravura e ao desenho.
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A exposição "No limiar do jardim” não pretende mostrar um percurso 
artístico ou uma trajetória de vida, mas a fronteira existente entre uma. m

p i
periência vital, de uma vivência não acadêmica, e uma concepção artística

que se afirma na consolidação de seu trabalho.
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Tudo isso está bem dito... 
mas devemos cultivar nosso jardim.

Cândido, Voltaire, 1759.
ADRIANA GIORA 

NO LIMIAR DO JARDIM
André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural.
Mestre em Poéticas Visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS.

A cerâmica, em geral, tem sido pouco reconhecida no 
circuito de arte do Brasil, e lida com segregação e dimi
nuição perante outras formas de investigação artística. 
Apesar disso, é inegável a sua importância crescente en
quanto comunidade específica e como afirmação de in
dividualidades geradoras de processos significativamente 
enriquecedores. 0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
já ocupou importante papel como agente de legitimação 
dessa linguagem no cenário artístico regional ao participar 
da organização do Salão de Cerâmica, promovido pela As
sociação de Ceramistas do Rio Grande do Sul - ACERGS.

A arte cerâmica exige, como em outros campos da expe
riência artística, o envolvimento contínuo e integral, tanto 
mental quanto físico, para sua concepção. Há 35 anos, a 
artista Adriana Giora, motivada por esse campo e atraída 
por suas especificidades, transformou a cerâmica em sua 
própria experiência de vida. Tendo como mestre a artista 
Tania Resmini, cuja obra é reconhecida pela aplicação de 
procedimentos contemporâneos em paralelo aos valores



tradicionais presentes na cerâmica, Giora estudou profun
damente a prática, depois de um longo período dedicado à 
área de gestão de pessoas.

0 barro se mantém presente ao longo de toda a nossa his
tória enquanto humanidade. Se é que não tenhamos dele 
realmente sido feitos, foram de adobe as primeiras casas 
erigidas, como também eram de barro as ânforas nas 
quais guardavam-se água e grãos. Submetida ao fogo, a 
cerâmica nos deu abrigo, retirando-nos de nossa condição 
de nomadismo. Os primeiros instrumentos de alfabetiza
ção surgiram com a escrita cuneiforme, em placas de argi
la. Há, em toda a genealogia dessa matéria, a participação 
em nossas vidas de maneira utilitária, embora tenhamos 
aprimorado nossos conhecimentos em sua constituição 
artística e, com isto, somos capazes de planejar e construir 
novas significações para o seu uso. Trata-se de um modo 
direto de ampliar um diálogo interior, permitindo que di
versas expressões se manifestem e nos mostrem novos e 
melhores caminhos, equilibrados e em consonância com 
os objetivos mais profundos de cada um.

No caso da artista, que é igualmente mulher e mãe, a cerâ
mica vem recobrar também o mito da origem, da gênese 
e da fecundação. 0 movimento feminino de gerir, como no 
ato divino, compactua com a gestualidade manual que do 
barro fizeram os primeiros seres, habitantes de nosso ima
ginário e sentido. A cerâmica mostra-se como um dos ele
mentos originários de criação do ser humano, a modelagem 
primordial da terra e a dominação da forma pelo sujeito. 
Em diferentes tempos e lugares, essa situação tem sido um 
dos fatores capazes de explicar, por exemplo, por que no 
século XXI ainda somos movidos pelo desejo do fazer à mão.

0 gesto de moldar a terra, essa ordem indomável e pri
mitiva, fascina e assusta. Nesta exposição, que ressalta a 
harmonia entre a delicadeza dos cipós, constituídos por 
milhares de pequenas peças, e a natureza contrastante 
de severidade absoluta dos cactos, Adriana consentiu ao 
barro suas impressões digitais, escolhendo a aparente fra
gilidade da cerâmica para transmitir uma personalidade 
corajosa, permitindo ao seu trabalho a conquista da rebel
dia na forma e da grandeza nos volumes.

A interatividade entre a técnica e a natureza presente em 
sua mais recente mostra individual, "0 Jardim Secreto”, é 
a marca de um trabalho consciente de seu tempo e lugar 
que resulta no reconhecimento desta exposição atual. No
vas experiências conduziram a artista a uma maior conci
liação entre métodos artesanais e a utilização de recursos 
tecnológicos. Sua pesquisa não possui caráter acadêmico,
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mas sua condição investigativa acaba por ser em todos os 
aspectos: no estudo das formas, dos suportes e dos mate
riais; na capacidade de refletir sobre seus próprios proces
sos e no esforço para estabelecer relações com o universo 
da arte para além de uma experiência pessoal.

entre o interior e o exterior, objetos e pessoas. Caminhar 
por meio de cipós e cactos pode deslocar o nosso olhar 
das paredes que ladeiam as demais galerias repletas de 
quadros, permitindo-nos explorar um pouco mais outros 
sentimentos em relação ao jardim, este espaço simbólico 
na história da arte e em nossas vidas, um lugar onde pas
samos tempo com quem amamos.A exposição "No limiar do jardim" não pretende mostrar 

um percurso artístico ou uma trajetória de vida, 
fronteira existente entre uma experiência vital, de uma 
vivência não acadêmica, e uma concepção artística que 
se afirma na consolidação de seu trabalho. Assim como 
é necessário retornar às origens para entender o pro
cesso, muitas vezes também é preciso desconstruir para 
entender o mecanismo da construção, a consciência do 
memento mori para a compreensão do sentido da vida. 
Como toda criação enseja uma mudança, uma identidade 
na qual tudo se repete e nada mais é o mesmo, com as 
mesmas características e significados, desta forma tam
bém é o jardim, a ideia de retorno ao Éden, o lugar que nos 
originou e nos aguarda.

mas a
Essa imagem do jardim parece algo antagônico se com
parada ao mundo de miséria e violência que vivenciamos 
diariamente. Ao mesmo tempo em que cultivamos nossos 
jardins, somos rodeados por um vazio muito grande. Aqui, 
no entanto, o público é convidado a habitar momentane
amente o jardim da artista. Aromas, formas, luzes e sons 
tentam materializar a ideia de um jardim, como fonte de 
inspiração, confiança, amor e afeto físico. A lembrança 
dos jardins que já conhecemos é ativada, e a experiência é 
mais importante do que a obra em si. A experiência com o 
lugar é a obra de fato.

Adriana habita este e outros jardins em seu pensamen
to. E nesse lugar semiconsciente da inspiração que sente 
verdadeiramente. Em suas instalações cerâmicas, a vida é 
transformada em jardim, partindo da dualidade relacionai

m
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Pesquisa e experimentação são as atitudes essenciais para manter um 
atelier cerâmico em constante transformação e contemporaneidade, 

vivenciando a relação sistêmica entre natureza, vida e arte.
Tania Resmini



A CERAMICA 

CONTEMPORÂNEA
Tania Resmini
Ceramista

Cerâmica, a mais antiga das artes plásticas da humanida
de, é a mais importante manifestação da arte contem
porânea. Traz energia, renovação, vitalidade ao trabalho 
artístico atual. Eio condutor que se estende do que parece 
comum ao complexo infinito.

Pesquisa e experimentação são as atitudes essenciais para 
manter um atelier cerâmico em constante transformação 
e contemporaneidade, vivenciando a relação sistêmica 
entre natureza, vida e arte. Em consequência, temos o 
processo criativo, onde cada etapa tem a mesma impor
tância, ordenadas conforme a necessidade dos projetos.

A argila, matéria prima insubstituível e necessária para o 
trabalho cerâmico, é um dos minerais mais difundidos no 
córtex terrestre. Encontrada nas superfícies do solo, nas 
colinas, rios, lagos e fundo dos mares. A plasticidade, ca
racterística mais importante da argila, se deve a sua es
trutura molecular única. Pequenas partículas em lâminas 
hexagonais, superpostas, que em contato com a água, 
deslizam umas sobre as outras, permitindo a modelagem 
cerâmica. Ao contato com o ar, a água seca e mantém a 
forma construída, rígida e resistente. Ao contato com o 
fogo, sofre uma transformação química intramolecular, 
irreversível. Toda a criação torna-se possível!

Investigação e inspiração para escolher um tema; elabo
ração de um conceito que constitui o contexto e razão da 
obra e as técnicas próprias para sua construção. Trabalhar 
com a cerâmica em suas infinitas possibilidades, modifi
cando a essência da argila, adicionando outros elementos 
e considerando que mesmo os erros podem ter resultados 
excepcionais. E a beleza e a magia da cerâmica, seja em 
cor, forma, dimensões ou modelando espaços!



| 'r;y. "Quando manuseio a argila me transporto para outra dimensão, 
um mundo só meu, onde tudo posso."



“0 único limite é aquele que o material impõe; 
com o qual me encanto, dialogo e confabulo na intenção de convencê-lo a acolher 

meus desejos por novas possibilidades e resultados artísticos."



"0 acúmulo de gestos na manipulação da argila exige sensibilidade, esforço físico, 
talento e dedicação que me proporcionam uma relação 

de cumplicidade com o Fazer cerâmico."



"A cerâmica é capaz de estabelecer conexoes com o universo 
e tudo o que envolve a nossa vida.”



"Presente em cada momento oferece equilíbrio entre coisas 
às quais estamos emocionamente ligados."

Adriana Giora
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Aproximar a cerâmica do Feitiço não é uma associação ocasional e sim uma realidade, embora uma
realidade que me escapa, sobre a qual não tenho nenhum poder. 

Quando eu pinto, sou um artista ocidental. Quando faço cerâmica não tenho absolutamente nenhuma 
pátria, minha pátria é o abismo, pelo qual vou resvalando sem saber o que encontrarei no fundo.

Como tenho arrefecido os meus ardores, sigo planando sobre os desfiladeiros.
Francisco Brennand



deroso aliado na pessoa de Jorge Luis Borges, quando no livro 
As Sete Noites fala sobre o budismo e diz: "Quem sou eu para 
definir o budismo? Eu que não tenho certeza de ser cristão, 
mas estou seguro de não ser budista."

Testamento I

0 ORÁCULO CONTRARIADO
Francisco Brennand
Artista Visual
Fotos: divulgação exposição "No limiar do jardim".

Temos por vocação o desejo de complicar os motivos de uma 
escolha, achando sempre haver por detrás de tudo um senti
do qualquer que nos escapa. Diante dos meus olhos, perfila- 
vam-se uma dezena de outros orixás que poderiam ter sido 
escolhidos, mas meu olhar não se afastava do percurso da 
flecha. 0 artista não é como o filósofo ou o cientista, aquele 
que descobre as coisas por pesquisas anteriores.

OXOSSI'
A orientação arquitetônica da Oficina é horizontal, entretan
to a maior parte das peças têm um sentido vertical identifi
cando-se com o sentido da vida e do crescimento. Este é o 
meu propósito. E a mesma verticalidade da catedral gótica, 
podendo até parecer despropositada nesta incrível ascensão. 
0 próprio símbolo de Oxóssi - um arco e uma flecha - está 
colocado na parede no sentido vertical, como uma forma 
tensa e viril.

0 artista deve ser aquele que intui o mistério e logo coinci
de com o eixo do mundo, com o universo, ou como hoje se 
diz, com o cosmos. Fiquei agradavelmente surpreso quando, 
numa carta, o pintor José Cláudio da Silva me esclareceu o 
significado desse símbolo, informando-me tratar-se de um 
deus da caça e protetor dos animais, o que pode parecer uma 
contradição, mas, ele é protetor dos animais na medida em 
que afugenta os homens que invadem o reino da floresta 
pelo simples prazer de matar. Oxóssi é um predador, apenas 
para sobreviver, como todos os animais. E numa circunstân
cia mais curiosa - aquela que coroou plenamente a minha 
descoberta, esse encontro decisivo com os signos - José

Confesso a minha completa ignorância em relação a qual
quer religião a não ser a católica - já em sua extrema com
plexidade, com o Velho e o Novo Testamento se conflitando 
- mesclada de raízes judaicas. Não me atrevo sequer a qual
quer espécie de subterfúgio religioso; aliás, encontro um po-

1 Entidade do Candomblé, representada por um arco e uma flecha.



que me escapa, sobre a qual não tenho nenhum poder. 
Quando eu pinto, sou um artista ocidental. Quando faço 
cerâmica não tenho absolutamente nenhuma pátria, mi
nha pátria é o abismo, pelo qual vou resvalando sem saber 
o que encontrarei no fundo. Como tenho arrefecido os 
meus ardores, sigo planando sobre os desfiladeiros.

Ultimamente, o número de pinturas sobrepuja o das escultu
ras e, novamente, me vem toda uma série de pensamentos 
cartesianos, planejamentos estruturados, intenções prévias 
sobre a composição, a geometria e finalmente a matéria que 
só o pincel isolado pode criar. E tudo isso sem a definitiva aju
da mágica do fogo.

Posso dizer que minha escultura cerâmica caminha mo
derna no forno-túnel e sai, depois de sucessivas queimas, 
com 1Q.QQ0 anos. Coloca-se no limbo diante das chamas e 
surge prodigiosamente bela e purificada no paraíso. Mes- 

esperado acidente.faz lembrar a força inelutável 
do fogo e, portanto, o que ele destruir ou vivificar são mar
cas do destino. 0 fogo devora a cor, que se parece refugiar 
no núcleo da peça, "no coração da matéria", sobrando um 
colorido enferrujado, turvo, opalescente, uma tonalidade 
de quarta-feira de cinzas, distinguindo apenas, aqui e ali. 
algumas fores cor de fogo. Os dentes da chama são im-

Cláudio também lembrou que Oxóssi é um deus inquieto, 
à procura simultaneamente em várias florestas do mundo, 
de uma caça que sabe de antemão que jamais encontrará. 
Chega-me a vez de perguntar: Essa caça não é o anseio de
sesperado do ser humano em busca da verdade, da beleza e 
até do Absoluto? Não é exatamente isso? Então eu verifico o 
quanto minha visão havia se identificado com as intenções 
obscuras existentes nessa "marca", contida geometricamente 
no interior de um triângulo equilátero - portanto uma for- 

perfeita e de alta espiritualidade - e como disse uma vez 
Aloízio Magalhães, “o triângulo equilátero sendo uma forma 
fechada é símbolo de conclusão".

ma

Em uma tese moderna - a fonte não foi Claude Levi- 
Strauss, mas ele insinua freqüentemente a existência em 
toda a arte mesopotâmica e ameríndia, de algo mágico-re- 
ligioso - é afirmado que as pinturas rupestres das grutas e 
cavernas primitivas teriam sido feitas por pessoas iniciadas e, 
sobretudo, pelos xamãs. 0 xamã é exatamente o feiticeiro, o 
especialista do sagrado - também o senhor do fogo como o 
foi muito antes dele o oleiro.

mo o in

"A MINHA PÁTRIA EO ABISMO"
Aproximar a cerâmica do feitiço não é uma associação 
ocasional e sim uma realidade, embora uma realidade
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placáveis. Penso que nao foi por outra razão que Novalis 
tenha presumido que "a chama é de natureza animal”.

o trincamento dos potes durante o cozimento até a morte 
dos doentes e as epidemias"2 No mundo de hoje - evito o 
execrável nome moderno - "indaga-se se o pensamento 
mítico, longe de representar um modo ultrapassado da 
atividade intelectual, não estaria presente todas as vezes 
que o espírito se pergunta o que é a significação” (SIC).

No meu caso, mesmo envolvido pelos setores da tecnologia 
industrial, não consigo escapar das garras afiadas do mito e 
dos profundos segredos que envolvem a manipulação do 
barro. Na sua maioria, as descobertas das jazidas de nos
sa matéria-prima foram resultantes de exaustivas pros- 
pecções feitas pelo meu pai (um homem fascinado pela 
matéria cerâmica) no interior nordestino e, não me parece 
um acaso, só encontrá-las, hoje, de superior qualidade nas 
regiões mais recônditas do nosso continente, nos sítios do 
longe, lá onde se encontra vida no coração da terra.

0 RELOGIO DA TERRA
Os chineses sabiam, como ninguém, compreender o si
nal da maturidade dos elementos. Num antigo provérbio, 
eles advertem que a argila, depois de retirada do barreiro, 
só poderia ter condições de perfeita utilização um século 
depois. 0 famoso ceramista francês Bernard Palissy, que 
pesquisou no século XVI o segredo das faianças esmalta
das italianas e alemãs, também acreditava na maturidade 
dos minerais. Tal como os frutos da terra, escreveu ele, ”os 
minerais possuem em sua maturidade uma cor que não 
tinham ao nascer".

Enfim, todas as informações relativas à arte cerâmica es
tão associadas à representação mágica e religiosa. Sobre 
as culturas ameríndias, escreveu Claude Levi-Strauss: "Os 
oleiros acreditavam que todas as jazidas de boa argila eram 
secretas ou mesmo encantadas, quando não protegidas 
por serpentes lendárias. Por outro lado, havia, segundo 
eles. um período do ano, um momento do mês ou do dia, 
em que lhes era permitido extrair a argila. Ou, ainda, eram 
estipuladas as precauções a tomar, os interditos - como a 
castidade obrigatória - para evitar castigos que vão desde

0 professor português Santos Simões - autor de um livro 
interessantíssimo sobre azulejaria no Brasil e em Portu
gal - quando, pela primeira vez, defrontou-se com uma 
amostra de argila, vinda da cidade de Oeiras, antiga capital 
do Estado do Piauí, afirmou conhecê-la apenas em teoria.

2 C. Levi-Strauss. A Oleira Ciumenta. Ed. Brasiliense.



pois jamais tinha olhado coisa semelhante. De aspecto ce- 
roso, laminada como uma ardósia e, diga-se de passagem, 
de aparência um tanto comestível, simula uma barra de 
chocolate de um branco acinzentado.

podemos adicionar vida à nossa, já que o sangue é vida."3

MITOLOGIA OU RECRIAÇAO?
Procuro desvendar certas fontes de indagação, aquilo que 
todos os homens sempre buscaram desde a pré-história. 
Quando se trabalha com o barro, lidamos com um dos quatro 
elementos, a terra da qual somos feitos Cde terra e sangue 
como diz a mitologia sumerianal Nesse momento começa o 
feitiço. Trabalhar a terra é como deixar-se levar pela 
teza, rio abaixo, ao sabor de todas as intempéries. É a magia 
que faz o homem descobrir a possibilidade de transformar 
as coisas, como um demiurgo. Este, aliás, num sentido bem 
renascentista, é o homem Deus - Deus na Terra, aquele que 
pode modificara matéria.

Confesso que eu mesmo comi barro, como toda criança. 
Não existe o provérbio do amarelinho comedor de barro? 
Mas o episódio acontecido com esse professor português 
é quase mítico. Com um bom pedaço de argila na mão, 
mordiscou-a, passou-lhe a língua para ver o grau de poro- 
sidade, mastigou-a e disse: "Apetece comer". Em seguida, 
engoliu-a. Se trago essa história à tona não é para fazer 
pouco dos portugueses [como nas anedotas], mas, como 
uma das mais exacerbadas homenagens feitas à matéria 
inanimada repentinamente viva e deleitosa.

corren-

Para os deuses gregos, a descoberta do fogo pelo homem 
foi um pecado tão grave que nenhum castigo seria bastante 
implacável para arrefecer a cólera do Olimpo: eis aí a histó
ria de Prometeu. (...] "Foi por isso que o injusto deus um dia,/ 
Temendo algo maior, aprisionou-te. Mas já no Olimpo todos 
ouvem trêmulos/Os nossos próprios passos.”4 0 que fez, en
tão, o homem? Apressou os ritmos da natureza. Aquilo que

Ressalto que esse gesto, absolutamente revelador e ines
perado, foi para mim uma espécie de aviso e ainda hoje per
manece vivo e instigante, embora não possa aproximar essa 
disposição
certos ritos básicos de qualquer religião do tipo dionisíaco ou 
mesmo africano. Em parte, explicaria a comunhão cristã, de 
paridade com o pensamento selvagem, o qual nos induz: "Se 
quisermos ser como um deus, deveremos comê-lo. E comê- 
-lo depressa e cru, antes que o sangue tenha saído. Só assim

puro ato de omofagia à maneira decomo um

3 E.R.Dodds. Os Gregos e o Irracional. Ed. Gradiva, Lisboa. 1988.

4 Alexei Bueno, Poemas Gregos.
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a natureza faz em milhões de anos, o homem descobriu 
que poderia fazê-lo em alguns dias, e esse processo ace
lerado de transmutação das coisas, de profundas modifica
ções físicas da matéria, de inesgotáveis interações químicas, 
passou a ser uma conquista típica do homem, através do 
domínio do fogo: mais uma vez, repito, o velho oleiro, 
antigo senhor do fogo,

Isso tudo vai nos introduzir ao mundo da reprodução - as 
coisas são eternas porque se reproduzem - a eternidade é 
a reprodução - o próprio universo é uma forma de repro
dução como se fosse a história de um imenso desejo. E es
sas formas, uma vez procriadas, se perpetuam no mundo 
da sexualidade, que é sobretudo o mundo da reprodução 
e, por que não dizer, o mundo sexualizado, como conjectu- 
rava Mircea Eliade: "Uma valorização do mundo ambiente 

termos de Vida e portanto de destino antropocósmico 
que comporta a sexualidade, a fecundidade, a morte 
renascimento. Trata-se, portanto, de uma concepção ge
ral de “uma realidade cósmica" percebida como Vida e por 
conseguinte sexuada, uma vez que a sexualidade é um sinal 
particular de toda e qualquer realidade viva. A partir de 
to nível cultural, o mundo inteiro, tanto o mundo "natural" 
como o dos objetos e ferramentas fabricados pelo homem, 
apresenta-se na verdade como sexuado."5

Vemos no conjunto escultórico da Oficina a presença re
corrente de ovos ou casulos abrigando animais que ten
tam romper a carapaça, romper o ovo. Eu acrescentaria: 
coitada da forma que não couber dentro de um ovo.
0 desejo pertence ao ovo e a sua sede encontra-se abai- 

do nível da psique. São formas ligadas à sexualidade 
e à presença de elementos roubados da anatomia do 
homem e da mulher. Aqui eu criei uma mitologia abso
lutamente particular, pessoal, que não está relacionada a 
nenhum tipo de erudição. Cultuo os mitos, não no sen
tido de um aprofundamento, mas como um artista que 
desenvolve idéias que aparecem e são surpreendidas de 
momento a momento, e essas idéias preenchem tam
bém lacunas do seu próprio espírito.

o mais xo

em
e o£7.

cer-

5 M. Eliade. Ferreiros e Alquimistas, Zahar Editores, São Paulo. 1939.
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