


m
“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 
compromissos assumidos pela atual gestão 
em sua política de exposições, o projeto se 
reveste de importância por trazer a público 
uma contribuição para o processo de maior 
legibilidade 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 inferior em termos de inserção 
e reconhecimento em relação à pintura, 
à escultura, à gravura e ao desenho.

ADRIANA GIORA0 MARGS tem se empenhado com uma 
política de exposições que esteja a par de 
discussões e problemáticas prementes 
a serem enfrentadas pelas instituições 
museológicas e artísticas, sobretudo por 
aquelas que se orientam pela busca de 
relevância e atualidade.

Artista visual e ceramista, natural 
da cidade de Salto (1957), no 
Uruguai. Atual conselheira fiscal do 
Museu de Arte Contemporânea do 
Rio Grande do Sul (MAC-RS), tendo 
sido vice-presidente da Associação 
Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa.

Nesse compromisso assumido, uma das 
exigências é responder à reivindicação 
histórica e reparatória por uma maior 
visibilidade e legitimação 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 2019 até aqui, assim 
como em atividades e ações educativas que 
abordam a questão, e desenvolvidas pelo 
museu em seu programa público.

Estudou escultura e cerâmica com 
Adma Corá, Tânia Resmini, Claudia 
Carvalho, Jane da Cunha e Silva 
e ítalo Giora. Também estudou 
história da arte com Edgardo Giora 
e Maria Helena Bernardes. Trabalha 
com cerâmica contemporânea 
explorando formas além do 
tradicional pote.

Francisco Dalcol
Diretor-curadordo MARGS 

Doutor em Teoria, Crítica e História da Arte

Com mais de 15 exposições entre 
coletivas e individuais nos últimos 
cinco anos, em Porto Alegre e 
Montevidéu, Giora se considera 
em plena fase de experimentação, 
permitindo-se explorar materiais, 
formas e técnicas que reforcem 
seus conceitos mais fundamentais 
e sua ligação com a natureza.

“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.”

Desde 2009, participou de 
exposições coletivas no Centro 
Cultural Subte em Montevidéu/ 
Uruguai, no Memorial do Rio 
Grande do Sul, na Casa de Cultura 
Mario Quintana, na Galeria de 
Arte do DMAE, na galeria Arte & 
Fato, no Espaço Cultural do IAB e 
no Espaço Cultural da Associação 
Chico Lisboa, em Porto Alegre 
(RS). Participou também do “Mural 
Coletivo Pasage Saltimbanki”, no 
município de Quilmes, Argentina, 
em 2012.

“O oráculo contrariado”, 
Francisco Brennand, 2019
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Sua instalação “Jardim secreto” 
foi exposta na Fundarte em 
Montenegro (RS) e no Espaço 
Cultural do IAB-RS, em Porto Alegre 
(RS), em 2017.



a uma maior conciliação entre métodos verdadeiramente. Em suas instalações 
artesanais e a utilização de recursos cerâmicas, a vida é transformada em 
tecnológicos. Sua pesquisa não possui jardim, partindo da dualidade relacionai 
caráter acadêmico, mas sua condição entre o interior e o exterior, objetos e 
investigativa acaba por ser em todos pessoas. Caminhar por meio de cipós e 
os aspectos: no estudo das formas, dos cactos pode deslocar o nosso olhar das 
suportes e dos materiais; na capacidade paredes que ladeiam as demais galerias 
de refletir sobre seus próprios processos repletas de quadros, permitindo- 
e no esforço para estabelecer relações nos explorar um pouco mais outros 
com o universo da arte para além de uma sentimentos em relação ao jardim, este 
experiência pessoal.

A cerâmica, em geral, tem sido pouco no século 21 ainda somos movidos pelo 
reconhecida no circuito de arte do Brasil, e desejo do fazer à mão.

O gesto de moldar a terra, essa ordem 
indomável e primitiva, 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 fragilidade da cerâmica para 
transmitir uma personalidade corajosa, 
permitindo ao seu trabalho a conquista 
da rebeldia na forma e da grandeza nos 
volumes.

lida com segregação e diminuição perante 
outras formas de investigação artística. 
Apesar disso, é inegável a sua importância 
crescente enquanto comunidade 
específica e como afirmação de 
individualidades geradoras de processos 
significativamente enriquecedores. O 
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 Associação de Ceramistas 
do Rio Grande do Sul - ACERGS.

espaço simbólico na história da arte e em 
nossas vidas, um lugar onde passamosA exposição “No limiar do jardim” não 

pretende mostrar um percurso artístico 
ou uma trajetória de vida, mas a fronteira Essa imagem do jardim parece algo 
existente entre uma experiência vital, antagônico se comparada ao mundo 
de uma vivência não acadêmica, e uma de miséria e violência que vivenciamos 
concepção artística que se afirma na diariamente. Ao mesmo tempo em 
consolidação de seu trabalho. Assim que cultivamos nossos jardins, somos 
como é necessário retornar às origens rodeados por um vazio muito grande, 
para entender o processo, muitas vezes Aqui, no entanto, o público é convidado 
também é preciso desconstruir para a habitar momentaneamente o jardim 
entender o mecanismo da construção, da artista. Aromas, formas, luzes e sons 
a consciência do memento mori para a tentam materializar a ideia de um jardim, 
compreensão do sentido da vida. Como como fonte de inspiração, confiança, 
toda criação enseja uma mudança, uma amor e afeto físico. A lembrança dos 
identidade na qual tudo se repete e jardins que já conhecemos é ativada, e a 
nada mais é o mesmo, com as mesmas experiência é mais importante do que a 
características e significados, desta obra em si. A experiência com o lugar é a 
forma também é o jardim, a ideia de obra de fato. 
retorno ao Éden, o lugar que nos originou 
e nos aguarda.

tempo com quem amamos.

O barro se mantém presente ao longo 
de toda a nossa história 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

A arte cerâmica exige, como em outros 
campos da experiência 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 
vital. 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 profundamente a prática, depois 
de um longo período dedicado à área de 
gestão profissional.

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 alfabetização surgiram 
com a escrita cuneiforme, em placas de 
argila. 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, 

No caso da artista, que é igualmente somos capazes de planejar e construir 
mulher e mãe, a cerâmica vem recobrar novas significações para o seu uso. 
também o mito da origem, da gênese e Trata-se de um modo direto de ampliar um 
da fecundação. O movimento feminino diálogo interior, permitindo que diversas 
de gerir, como no ato divino, compactua expressões se manifestem e nos mostrem 
com a gestualidade manual que do barro novos e melhores caminhos, equilibrados 
fizeram os primeiros seres, habitantes de e em consonância com os objetivos mais 
nosso imaginário e sentido. A cerâmica profundos de cada um. 
mostra-se como um dos elementos

André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural 

Mestre em Poéticas Visuais 
pelo PPGAV-IA/UFRGS

Adriana habita este e outros jardins 
em seu pensamento. É nesse lugar 
semiconsciente da inspiração que sente
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%A interatividade entre a técnica e a 

natureza presente em sua mais recente 
mostra individual, “O Jardim Secreto”, 
é a marca de um trabalho consciente 
de seu tempo e lugar que resulta no 
reconhecimento desta exposição atual. 
Novas experiências conduziram a artista

♦originários de criação do ser humano, 
a modelagem primordial da terra e a 
dominação da forma pelo sujeito. Em 
diferentes tempos e em diferentes lugares, 
essa situação tem sido um dos fatores 
capazes de explicar, por exemplo, por que
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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
a Secretaria de Estado da Cultura do RS e o MARGS apresentam para a exposição

ADRIANA GIORA
“NO LIMIAR DO JARDIM”

CURADORIA
André Venzon

VISITAÇAO
Até
08.12.2019

ABERTURA
15.10.2019 
18h às 21h

MARGS
SALA OSCAR BOEIRA

16.11.2019
17h - Conversa com artista e lançamento do catálogo (Auditório do MARGS) 
18h30min - Sessão de autógrafos na Feira do Livro

Museu de Arte do Rio Grande do Sul | MARGS
Praça da Alfândega, s/n9 | Centro Histórico | Porto Alegre, RS | Brasil 
Terça a domingo, 10h às 19h | Entrada gratuita

www.margs.rs.gov.br Q f] /museumargs

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul | AAMARGS 
Q www.margs.rs.gov.br/aamargs

VISITAS MEDIADAS
O Núcleo Educativo do MARGS acolhe grupos para visitas mediadas ou técnicas.
Solicitações devem ser enviadas com antecedência para o e-mail educativo@margs.rs.gov.br

RESTAURANTECAFÉ
Cafeteria e gastronomia, em 
um espaço que apresenta 
eventos artísticos e musicais 
Terça a domingo, 
das 10h às 19h

LIVRARIA E LOJA
Livros e artigos de papelaria, Bistrô com gastronomia

diferenciada, em menu ealém de materiais para 
desenho e pintura 
Terça a domingo, 
das lOh às 19h

sugestões do dia 
Diariamente, das llh às 19h 
(acesso externo ao museu)

PATROCÍNIO APOIOAPOIO
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NOVAS FAÇANHAS

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.margs.rs.gov.br/aamargs
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