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ARTE DECORATIVA MODERNA



A arte japonesa tem se distinguido pela beleza e pela 
finura espiritual de seu estilo e pela criação de um ambiente 
sugestivo e calmo que produz uma singela expressão.

Certamente, no Oriente, considerava-se o ser humano, 
uma parte da natureza. Na vida tradicional japonêsa, tinha-se 
como norma falar vagamente, ou melhor, eufêmicamente sôbre 
si mesmo por intermédio da natureza, o que parece ter sido 
uma consciência estética com um certo caráter religioso dos
japoneses.

Koetsu Mokuami, considerado o maior artista do sé
culo XVI, fez uma caixa «zuzuri» (peça de pedra dura sôbre a 
qual prepara a tinta nankin) de laca, decorada com desenhos 
de ouro, chamada «Funabashi Makie no Suziribako». Os ja
poneses não olham êsse simples e elegante objeto unicamente 
como uma caixa para utensílios mas se maravilham com sua 
existência, como mediadora de beleza, íntimamente impresssio- 
nados pela sensibilidade e pela nobre personalidade do artista.

Em resumo, pode-se dizer que a caractetrística da arte 
decorativa japonesa se baseia num profundo espiritualismo, e 
por isso, aprecia-se em particular a elaboração de uma só o- 
bra para que se possa perceber a personalidade do autor.

Atualmente, as correntes científicas européias mudaram 
as modalidades da vida japonesa. A produção racional em sé
rie dos artigos decorativos pelas indústrias mecânicas tem sido 
muito ativa; não obstante será muito natural, ademais como 
exigência da época atual, renovar profundamente o conheci
mento das artes decorativas como produto de uma alta cultu
ra espiritual.

Nas artes decorativas do Japão não se aprecia somen
te o trabalho à mão nem se recorre à nostalgia de seu povo, 
conquanto se pode verificar no exemplo acima citado, estas 
artes tenham o mesmo objetivo artístico que a pintura e a es
cultura e reconheçam a técnica tradicional japonesa como meio 
formativo da beleza moderna, sobretudo como expressão do 
sentimento pessoal do autor em seu trabalho.

A associação da Artes Decorativas Modernas, presidi
da por Kakutaro Yamazaki, foi criada em 1961. Esta organi
zação surgiu na própria consciência dos artistas de tôdas as 
partes do Japão atendendo aos veementes desejos da comuni
dade. Simultâneamente, o Instituto dos Artistas se dissolveu e 
a nova Associação ficou constituída como o centro promotor 
do movimento em favor das artes decorativas. Desde 1962,
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vem apresentando obras procedentes de tôdas as partes do 
Japão em exposições de obras estritamente selecionadas.

As obras expostas que compreendem objetos de cerâ
mica, laca, metal, madeira, bambú, bonecas, vidro, couro, plás
ticos, etc., evoluem contínua e eficientemente, conservando a 
beleza clássica e aproveitando os conhecimentos tecnológicos 
e técnicos. Por exemplo, a cerâmica vem progredindo a grandes 
passos desde há muito tempo, juntamente com a cerimônia 
do chá e com o arranjo das flores. A beleza misteriosa da ce
râmica que se amolda pela ação do fogo se iguala à vida espi
ritual japonesa e se considera um meio muito apropriado pa
ra expressar o sentimento do autor, ainda na atualidade, sen
do portanto, muita viva, a atividade criadora desta delicada 
arte.

A técnica da laca que é uma arte especial do Oriente, 
utiliza como material, a seiva extraída de certas árvores re
sinosas. O clima temperado e úmido do Japão parece favore
cer êste trabalho. Na técnica da laca, cujos objetos são elegan
tes e de grande duração há várias formas de manifestação co
mo o «makie», laca decorada com desenhos de ouro e prata, 
ou como a «choshitsu», trabalho gravado em laca que tem 
uma beleza completa e vigorosa.

A qualidade decorativa do material empregado é tam
bém muito importante para alcançar as notas da beleza mo
derna.

Na arte do trabalho em metal há três técnicas: a fun
dição em que se dissolve o metal e se o transforma em mol
des; a forja, em que forjam chapas e a gravura com a qual se 
traçam figuras com buril em metal fundido e forjado.

A estas técnicas juntam-se novas manifestações e a- 
plicações que estão estendendo o seu raio de ação até inte
grar-se nas construções da arquitetura moderna.

As técnicas da tinta e do tecido são artes decorativas 
que emitem mais intimamente os eflúvios da vida cotidiana 
dos japoneses. Nesta arte atua também uma consciência for- 
mativa moderna.

O artesanato em madeira e em bambú, com os seus a- 
bundantes recursos, vem ocupando um importante lugar na 
arte decorativa, exprimindo lacônicamente o espírito japonês 
na beleza natural do material e no uso de técnicas refinadas.

As outras artes decorativas manifestadas na feitura de 
bonecas, de vidro, etc., acentuam igualmente as características 
raciais.

É incontestável que esta exposição de obras cuidadosa- 
rnente selecionadas contribuirá para aumentar o conhecimen
to dos visitantes brasileiros sôbre o Japão moderno e fortale
cer a tradicional amizade existente entre os povos dos dois 
países.

Cesto (Bambú) 
SHOKANSAI (34)



RELAÇÃO DAS OBRAS
V

Título AutorN." Gênero
iDecoração mural 

(Jardim Korakuen) MINAGAWA, Taizo1. Tintura

idem HANNYA, Yuko2. idem (Rajada na Montanha)
idem CHUDO, Kenichi3. idem I Em Oração)
idem OGC, Tomonosuke4. idem

(Castata)
idem MIURA, Kageo5. idem

(Paisagem Verde)
idem SANO. Takeo6. idem

(Rebento)
idem AOKI, Jiho7. idem

(Mar)
idem NAKAMURA, Koya8. idem

(Interior)
idem9. Tecido "Tsuzure” YAMAGA. Seika

(Olho de Vento)
idem10. Tintura HIROKAWA. Seigo

(Personagem)
idem11. idem MINAGAWA. Gekka

(Jardim do Palácio “Katsura”)
idem12. idem MURATA. Hakuzo

(Redemoinho de Peixes)
Kimono

(Desarmonia) 
Decoração mural 

(Grous e Nuvens)

13. Tecido ‘'Tsuzure” FUTAKUCHI, Shioko

, \ J'
14. Pintura com laca YAMAZAKI. Kakutaro

)idem Vaso (Louça) 
KATO. Sho (69)

15. idem TSTJJI, Koten
(Projeção)

idem ONISHI, Tadao16. idem
(Plenitude)

iidem17. idem YOKOYAMA. Hakutei
(Fogueira, estilo da época Jomon)

18. idem idem FUJISAWA, Junji
(Girasol)

19. idem Decoração mural 
(Caqui)

KOMATSU, Hoko

20. idem idem SATO, Masami
(Regresso ao ninho)

21. idem idem SAJI. Tadashi
(Reciprocidade)
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N/1 Gênero Título Autor

Decoração mural 
(Natureza morta)

22. Pintura com laca TAKAHASHI, Setsuro

idem23. idem RIKIMARU, Takuji
(Noite resquiciosa)

I2-1. laca Bandeja

Caixa com adornos de flores

MINAMI, Shoki 
OKADA. Shonin 
MIZUUCHI. Kvohei 
KAGAMI, Kozo 
NOGUCHI, Haruo 
KAMINARI, Mio 
IIZUKA. Shokansai 
SHONO. Shounsai

25. idem
idem26. Bandeja

Vaso
Reunião carinhosa
Caminhantes
Cesto
Vaso pendente com reflexos da 
lua n'água
Vaso com asas
Vaso do estilo “Senshu”
Cesto 
Vaso azul 
Pássaro dourado
Figura de adorno 

(Galhardia)
Decoração mural 

(Pedreira)
Bandeja

. (Ervas c mariposas)
Estojo dourado

27. Cristal

28. Boneca
29. Boneca
30. Bambú
31. Bambú

TANABE. Chikuunsai 
idem
IIZUKA. Shokansai 
MITSUI, Asoo 
YAMAWAKI, Yoji 
HIRAMATSU. Koshun

32. Bambú 
Bambú 
Bambú 
Metal forjado 
Metal forjado 
Metal forjado

33.

33.

35.
36.
37.

UNNO. Takeo38. Gravado em metal

KAMO, Masao39. idem

OSUGA, Takasi40. idem

Vaso41. idem CHOSA, Yoshivuki(Recordação da juventude)
42. Cloisoné Vaso OTA, Hakumei(Mãe e Filho)
43. Metal fundido Vaso de ferro 

(Nevada)
YOKOKURA, Kazan

44. idem
idem
idem
idem

Vaso
Jarro de obsidiana 
Vaso azul 
Vaso de bronze
Decoração mural 

(Voando pelo céu)
Decoração mural

(Sombra de pássaro)
Jarro vidrado tricolor, estilo 
“Sansai”

SUZUKI, Kanji 
NISHI, Taiyu 
KISHIZAWA, Takeo 
HASUDA, Shugoro 
YAMAMURO. Hyakuse:

‘145.
Vaso (Grés)
YASUHARA, Yashiaki (72)46.

347.

48. idem

49. idem NISHIMURA, Tadashi

50. Louça KATO, Takuo

51. Porcelana Vaso branco com figuras a troquel MIYASHITA. Zenju



AutorTítuloN.'-1 Gênero

YAMAMOTC, Seinen 
KATO, Shunto 
MORINO, Kako 
OHI, Toshiro 
KiYOMIZU, Hiroshi 
SHINKAI, Kwanzan 
KIYOMIZU. Rokubei

Vaso
Vaso vidrado
Vaso vidrado pulverizado com sal 
Vaso (Ave)
Vaso (Flor negra)
Vaso (obliquidade)
Prato de adorno 

(Ameixeira)
Vaso (Broto)
Jarro vidrado com pó ferruginoso 
Jarro tinto
Fonte vidrada de colorido azul e 
branco
Vaso (folhas novas)
Jarro em miniatura e dourado 
a martelo
Vaso vidrado de ferro 
Vaso vidrado branco 
Jarrão (ave)
Vaso vidrado branco 
Vaso
Vaso quadrado 
Vaso vidrado branco 
Vaso
Vaso (Ave)
Vaso (Alba)
Vaso vidrado branco
Vaso vidrado com manchas
Vaso
Vaso com adornos a martelo 
Vaso vidrado verde 
Vasilha com relevos de folhas
Jarro pequeno, vidrado negro, 
estilo "Tenmoku”
Vaso, vidrado com cinzas “Irabo”
Prato de adorno 

(Pássaro)
Traje de gala, brocado à mão 

(Sonho)
Traje (Flor na rocha)
Traje (Casa japonêsa)
Kimono (Ondas)
Idem (Planta)

52. Louça
idem
idem
idem
idem
idem
idem

53.
54.
55.
56.
57.
58.

UKIDA, Takeji 
NAKASATO. Shigetoshi 
AGATA. Yu 
ASAMI, Rvuzo

idem
idem
Porcelana
idem

59.
60.
61.
62.

SHOFU, Eiichi 
NAKASATO, Shigetoshi

idem
Louça

63.
64 .

TANIGUCHI, Ryozo 
KANOO, Mitsuo 
KAWAMOTG, Goro 
TERAIKE. Seijin 
KATO, Sho 
YOSHIGA, Taibi 
KATSURA. Hiroshi 
YASUHARA, Yoshiaki 
KASUBE, Yaichi 
KAWAI, Zuiho 
INOUE, Haruo 
MIYANOHARA, Ken 
IMAI, Masayuki 
KAWAI. Seitoku 
NISHIKAWA, Minoru 
SUZUKI, Seisei 
ITO, Suiko

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Grés
idem
idem
Porcelana
Louça
idem
idem
idem
idem
Louça

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

OGAWA. Kinji 
FUJIHIRA, Shin

82. idem

i83. idem

YAMAGA, SeikaTecido ‘'Tsuzure”84.

MINAGAWA, Gekka 
MINAGAWA, Taizo 
OGO. Tomonosuke 
SANO, Takeo

Bordado tinto85.
Vaso vidrado (Louça) 
MIYANOHARA, Ken (76)Tintura

idem
86.
87.
88. idem/
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Os organizadores desta mostra de Arte Decorativa Moderna 
do Japão agradecem a colaboração que receberam do Arq. 
Cláudio Araújo, Morganti S. A. Indústria e Comércio e Casa 
das Sêdas.

Vaso (Cristal) 
KAGAMI. Kozo (27)
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Capa: Decoração Mural 
(Tintura) «Em Oração» 
CHUDO, Keniehi (3)
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