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Cerâmica japonesa atual
Do antigo ao novo, a exemplar tradição da competência

O
s traços que caracterizam a 
cerâmica e o grafismo japo
nês contornam a função de
corativa e social da arte nipô
nica (oriental de modo geral), 
herança de um passado re
moto que se perpetua até os dias de 

hoje envolvendo os jovens artistas ja
poneses no que Octávio Paz chama 
ria de tradição da modernidade

lance nos Estados Unidos. As for
mas criadas por Katati inserem-se no 
contexto da criatividade coletiva 
oriental e ao mesmo tempo enreda- 
se no universo formal da Grécia. Ro
ma e outros países, sempre com uma 
marca pessoal.

Dentro da programação da Mos
tra de Cultura Japonesa haverá, tam- 
bçm. .ynj recital da violonista Cristina 
Azuma. na Sala Martins Penna, Tea
tro Nacional, dia 03 de agosto, 
quarta-feira, às 21h00, entrada fran
ca. Cristina Azuma irá interpretar 
Villa-Lobos. Hermeto Pascoal. Baden 
Powell, lair de Paula. Paulo Bellinati, 
Celso Machado. Israel Almeida e seis 
compositores japoneses.

A Mostra de Cultura Japonesa é 
resultado da colaboração da Embai
xada do Japão. Fundação Japão, Fun
dação Cultural do DF. Cine-Clube da 
Universidade de Brasil ia-e a Associa
ção de Intercâmbio Cultural Brasil- 
Japão. Os filmes da mostra de cinema 
japonês serão exibidos diariamente 
sempre nos horários das 12h3O. 
18h30e 2lh00.

uma pane aessa 
atividade artística 
? um ângulo dessa 
i/isão conceituai 
da arte japonesa 
□oderá ser vista. \
am Brasília, a par
ar de terça-feira. 2 
de agosto, na Ga
eria Térrea da 
Fundação Cultu
•al. anexo do Tea
lo Nacional

Ainda no cir
zuito do plasticis
mo nipônico. ha- 
/erá a mostra For
mas do Japão, do 
artista gráfico Ka- 
:ati. fotógrafo, de- 
:orador e progra
mador visual. A 
mostra de cerâmica reúne 66 peças 
de diversos ceramistas japoneses da 
atualidade e procura fornecer ao pú
alico uma visão da situação da cerâ
mica no Japão hoje, com trabalhos 
modernos mas que resgatam a me
mória da artisticidade nipônica ac 
ongo de toda a sua trajetória 
listórica.

A cerâmica japonesa e a sua 
tradição ficará em Brasília até 8 de 
agosto e a sua abertura está prevista 
para l9h00. terça-feira Ao mesmo 
tempo, o público poderá apreciar os 
trabalhos de Katati. considerado o 
grande mestre da forma oriental da 
atualidade, alguém que pratica a arte 
como um fenõnemo de correspon
dência a partir do formalismo, reunin
do em sua atividade apetrechos artís
ticos que circundam entre a arquite
tura. a pintura, a escultura, a cerâmi
ca. etc.

Serão apresentadas 61 peças de 
Katati. já sacralizado no ocidente 
desde a década de 50. quando atuou 
como repórter fotográfico free-


