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A cerâmica mineira está em festa. Este ano a Feira de
Cerâmica de Minas Gerais celebra sua 34ª edição com dupla
comemoração: 20 anos de atividades da Feira e os 90 anos do
Mercado Central de Belo Horizonte. Por isso será uma edição
especial com a presença de várias gerações da cerâmica
mineira, oficinas, performances e demonstrações gratuitas. A
34ª Feira de Cerâmica de MG será de 28 de novembro (quinta)
a 1º de dezembro (domingo) no Mercado Central de BH, de
quinta a sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 13h.
A Feira de Cerâmica foi criada pela ceramista e artista plástica
Erli Fantini em 1999, inspirada nas feiras europeias realizadas
ao ar livre. Ela comenta que é uma grande satisfação ver o
crescimento do evento: “Fico orgulhosa em ver como a feira
se tornou importante para a cidade”. A primeira edição foi no
Mercado Distrital de Santa Tereza. Depois foi a vez do
Mercado do Cruzeiro, Escola Guignard e finalmente, o
Mercado Central.
Nesta edição especial comemorativa, quarenta e quatro
artistas vão expor seus trabalhos. Para homenagear o Mercado
Central em seu aniversário, a Feira promove a performance
“Pluriverso” que irá reunir a cerâmica dos artistas e a
pluralidade dos alimentos do Mercado que serão preparados
pela artista e chef Joseane Jorge em duas intervenções
culinárias. Após o preparo, os petiscos serão oferecidos para
degustação aos visitantes, dentro das peças de cerâmica.
Também teremos a presença de Luíza Nery com a
performance “Pilar: onde estamos pisando” no domingo, de
10h às 12h. Uma ação que visita a história antiga e recente da
atividade econômica de Minas Gerais no esforço de lembrar
o(a) trabalhador (a) como aquele (a) que sublima a exploração

feira de
ceramica
mg

e imbui a cultura de símbolos, de força, de afeto. O evento
também terá uma convidada especial: A ceramista e
professora Maria Chamone, da Associação Louis Braille que
realizará a vivência: “Uma visão alternativa no processo
criativo da cerâmica”. Esta edição da Feira também traz
novas oficinas: a modelagem de figura humana será
ministrada por Jane Resek; o desenho na argila com a
técnica da incrustação será ensinado por Bernadette
Santiago e as crianças poderão aprender a criar seus
presépios com Marlúcia Temponi. São ao todo 9 oficinas
gratuitas para todas as idades.
O visitante terá seus sentidos aguçados pela visualidade,
texturas, formas e sons das peças criadas pelos artistas. Esta
riqueza evidencia a presença da cerâmica no dia-a-dia em
diversas formas de manifestação da cultura – como
utilitários na fabricação e consumo de alimentos e bebidas;
como adornos em bijouterias; na ambientação dos lares com
esculturas e objetos e também na arquitetura, com a
modelagem de ladrilhos, cubas e acabamentos diversos para
as construções.
O diálogo com o design, com a arte contemporânea e a arte
popular se manifesta em tigelas, pratos, esculturas, flores,
oratórios e objetos surreais moldados pelas mãos dos
artistas que estarão presentes para conversar com o público,
o que confere um charme especial à feira.

“A feira foi realizada no Mercado Distrital de Santa Tereza desde
1999 até 2006. A partir de 2007 continuou no Mercado Distrital de
Cruzeiro. Ambos os mercados se situam em Belo Horizonte. Em
maio e dezembro de 2012 a Feira foi realizada na Escola
Guignard. A partir de 2013 e até os dias de hoje é realizada no
Mercado Central de Belo Horizonte.” Susana Fornari

Belo Horizonte tinha apenas 31 anos quando um prefeito empreendedor
resolveu reunir, em um só local, os produtos destinados ao abastecimento dos
47 mil habitantes da jovem cidade. Foi assim que o Mercado Central nasceu,
no dia 7 de setembro de 1929, unindo as feiras da Praça da Estação e da praça
da atual Rodoviária.
A tarefa não foi fácil, e há 90 anos o Mercado Central faz história. Bem
organizado e com participação ativa dos comerciantes a cada dia, ao longo
dos anos tem suas atividades ampliadas e seus negócios expandidos, se
transformando em um núcleo não só de produtos alimentícios, mas também
de artesanato e de comidas típicas, tornando-se um dos principais pontos
turísticos de Belo Horizonte e um dos locais mais queridos pelos mineiros.
Hoje, o local é referência nacional e internacional em cultura e também em
administração. Conhecido como o terceiro melhor mercado do mundo, pela
pesquisa da Latam, e também como a “Cara de BH” do concurso Viva BH 120,
eleito por votação popular, ele é exemplo a ser seguido em gestão.
Para os comerciantes, o sentimento é de gratidão e de orgulho por fazerem
parte da construção histórica deste ícone. Todos estão cientes de suas
responsabilidades em manter o local como o espaço de boa convivência e
querido pelos mineiros e por todos aqueles que o visitam.
Nestas nove décadas de histórias repletas de muito sabores, temperos, crenças
e cores, desejamos que o Mercado seja reconhecido e admirado cada vez mais
pelo nossos visitantes, e que a cultura mineira e sua tradição sejam
representadas por muitos anos de um jeito único, afetuoso e receptivo que só
o Mercado Central tem.
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AIVETE SANTA CECÍLIA
Utilitários, 2019.
25 cm x 6,5 cm
“A cerâmica me empolga por ser
mistério, caminho de incertezas, cor
e expressão. Por ser fogo, água,
terra e ar. Por ser alquimia, emoção
e magia. Por ser imprevisível, virou
paixão.”
aivettesc46@gmail.com
@aivetesantacecilia
(31) 99240-3049
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ÂNGELA MACIEL
Sem título, 2019.
24x9, 20x9, 14x9 cm.
“Aprender cerâmica foi descobrir um
processo criativo que permitiu
tirar do barro algo instigante. É uma
arte com elementos muito
primitivos; daí a sua magia.”
atelie.angela.maciel@gmail.com
feiradeceramica.com.br
@angelamacielceramica
(31) 98786-1493
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ATELIÊ CASA DA TERRA
Corais, 2019
50x30 cm.
“Somos quatro amigos com uma
paixão em comum: a cerâmica. A
descoberta do mundo cerâmica se
deu praticamente ao mesmo
tempo para nós. A magia de criar a
partir do barro nos fascina e nos
motiva a desvendar as múltiplas
possibilidades da cerâmica.”
bethgmoraes@hotmail.com
@ateliecasadaterra
(31) 98421-4954
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ATELIÊ DE CERÂMICA
ANDREA TAVARES
Galáxia, 2019
23 x 23 x 13 cm.
“Busquei a cerâmica para aliviar o
stress do mercado imobiliário onde
trabalhava, e logo os elementos da
natureza tomaram conta de mim.
Minhas peças são inspiradas no dia
a dia e na necessidade dos clientes,
mas muitas vezes a argila busca
suas próprias formas.”
andreacarlap@hotmail.com
@atelie_andrea_tavares
www.ceramicaandreatavares.com.br
(31) 99705-7000
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ATELIÊ PACHECO
Paz, 2018.
20 x 6 e 17 x 6 e 8 x 7 cm.
“Meu encontro com a cerâmica foi
sem grandes pretensões. A beleza e
as possibilidades de transformação
da argila me instigaram desde o
início. O prazer de criação me
impulsionou na investigação em
livros, cursos e experimentação.
Acredito que a cerâmica nos
permite transcender, há momentos
que me pergunto se eu moldo a
argila ou se é ela que me molda.”

efifi0402@gmail.com
@efigeniapacheco
(31)985465862
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ATELIER CIBELE
TIETZMANN
Flores do mar, 2018.
40 x 15 x 12 cm.
“Me apaixonei pela cerâmica em
1990, desde então continuo
pesquisando e aprendendo a
conhecer seu vasto universo, com
inúmeras possibilidades de
manuseio. O contato com a “terra”
remete ao tempo do fazer da
matéria; ela tem vida própria.
Quando estou trabalhando no ateliê
me dissolvo nesse espaço sem
tempo, no tempo de mim mesma.
Assim transformando a matéria me
transformo também. “
cibele.ti@gmail.com
feiradeceramica.com.br
@cibeletietzmann
(31) 99197-9833
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ATELIER ROBERTO LOTT E
LUIZ SEARA
Tigela três pétalas de porcelana, 2018.

18 x 6 cm.
“Dar corpo e vida ao orgânico, à
geometria das formas,
a partir da argila.
Assim nasceu a vontade do fazer.
Assim vivemos ceramistas.”
robertomlott@gmail.com
feiradeceramica.com.br
@robertolott
(31) 98838-4034
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BEL RESENDE
Sagrada Família, 2009
13 x 9 cm
“Como paisagista, comecei na
cerâmica buscando fazer vasos para
compor com as plantas que cultivo.
Encantada com a plasticidade do
barro, meu trabalho foi se
diversificando com a criação de
peças utilitárias, decorativas e jóias
em cerâmica e prata. Atualmente
tenho me dedicado também a
confecção de esculturas de pessoas
e santos.
belresende.maria@gmail.com
@ bel_resende_franco
(31) 99302-2102
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BERNADETTE SANTIAGO
Recorte, 2019.
55 x 20 cm
.
“Trabalhar com cerâmica é uma
forma de sentir a transformação em
vários aspectos. Eu me realizo
quando vejo as formas que posso
conseguir, e os efeitos de cores que
os esmaltes proporcionam, cada
fornada é uma surpresa
indescritível. O barro me transmite
várias emoções, parece um ser vivo,
se molda conforme o estado de
espírito do momento. Ele está
sempre proporcionando à minha
vida, novos rumos e novas “cores”,
não só pelos poderes, qualidades,
valores e propriedades, mas, pela
substancia viva que é, pela energia e
muitos outros elementos que
renovam o meu ser.”
contato@atelierbs.com.br
@atelier.bs
(31) 99956-7139
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CLARETE SANTOS
Oratórios, 2018.
13 x 3 e 14 x 7 cm.
“A cerâmica é um elo com a nossa
ancestralidade. Seu mistério
atravessa séculos e sua magia
continua a nos envolver. O que me
inspira na cerâmica é a busca
constante pela variedade de formas,
de caminhos que ela nos permite;
um universo inesgotável de
possibilidades, de descobertas, nos
conectando com elementos terra,
água, fogo, ar. A cerâmica se faz
presente na riqueza cultural de
Minas Gerais e o meu trabalho com
os oratórios, uma característica de
nossa religiosidade, me propicia
ressaltar, através da cerâmica,
singularidades de Minas.”
mclussol@ig.com.br
(31) 99206-7704
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CLÁUDIA RESENDE
sem título, 2018.
20 x 15 x 9 cm.
“Sou uma arquiteta que encontrou
na cerâmica sua forma intuitiva de
se expressar. Quando produzo peças
de cerâmica, eu me sinto conectada
com formas e gestos da natureza.
Gostos desse caminho e da beleza
do gestual: as formas surgem...
Minhas peças são mais decorativas
que utilitárias. É o que flui.”
claudiamresende@gmail.com
@claudiamresende
(31) 98898-6926
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DJENANE VERA
Cuidado, 2017.
16 x 15 cm.
.
“Desenvolvi meu trabalho, por
muito tempo, com referência nas
relações familiares e afetivas. Hoje,
busco as das minhas raízes, os
Baobás. Das interferências do fogo,
da água, do ar e da terra surgem os
efeitos de textura e cor.”
djevera@yahoo.com.br
@djenanevera
(31) 99199-7332
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DUOARTE ATELIER
Prato de refeição, 2019.
30 cm diâmetro.
Duo: Celson e Maria do Carmo;
marido e mulher. Arte: da cozinha
para a mesa; da mesa para a sala.
Fazemos cerâmica utilitária
artesanal; cerâmica de autor;
cerâmica gourmet. Vivenciamos a
cerâmica como uma oportunidade
de exploração e descobertas que
gerem prazer tanto para nós quanto
para os nossos clientes. Buscamos
aliar funcionalidade à beleza tanto
ao desdobrarmos as formas
essenciais em formas com toques
pessoais, às vezes, inusitadas,
quanto na busca de cores e efeitos
de queima que, no conjunto,
contribuam para tornar refeições
casuais em atos singulares;
especiais, mesmo no dia-a-dia.

duoarteatelier@gmail.com
Pinterest: DuoArte Atelier
@Duoarteatelier
(31) 98883-7358
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EMMANUELA TOLENTINO
Nenhum direito a menos, 2017.
25 x 08 x 08 cm.
.
“A cerâmica me encanta pelo seu
processo de transformação e toda a
possibilidade que a argila permite
para a criação. Gosto de explorar
diferentes técnicas de modelagem e
queima para a produção de peças
artísticas e utilitárias.”
quartin.ceramica@gmail.com
feiradeceramica.com.br
@quartinceramica
(88) 99976-1980
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ENILDA FELÍCIO ARAÚJO
Sem título, 2017.
29 x 10 cm.
“Cada peça queimada é uma
surpresa; assim a cerâmica me
ensina a perder a ilusão do
controle.”
enilda.felicio@gmail.com
enildaceramica.com
@enilda.felicio
(31) 99607-0663
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ERLI FANTINI
Escultura em Cerâmica, 2016
22 x 17 cm.
.
"São torres, construções e fachadas.
Busco, no dia a dia, as formas.
Mais tarde desenvolvo e modelo na
argila.
No forno crio situações onde o fogo
deixa sua marca sobre o objeto.
O fogo passa a ser meu parceiro na
finalização do trabalho.
O acaso é parte fundamental na
criação."
erli@erlifantini.com.br
feiradeceramica.com.br
@fantinierli_erlifantini
(31) 99992-0057
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FLÁVIA GUIMARÃES
Utilitários, 2019.
Prato 20x2 cm. Caneca 10x8 cm.
Tigela 14x7 cm.
A cerâmica surgiu com a vontade da
transformação. A relação como
barro mudou minha vida, minhas
possibilidades expressivas, a
liberdade de transitar entre a
escultura e o utilitário, curvas e
linhas retas, as cores que
desenvolvo com os esmaltes e
óxidos. A transformação continua
quando passo a me dedica às aulas
de modelagem, proporcionando às
pessoas o contato com o universo
da cerâmica e da criação.” “
flaviaceramica@gmail.com
ceramicaflaviaguimaraes.blogspot.com

@ceramica_flaviaguimaraes
(31) 98887-5787
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FLÁVIA PICINIM
Casinhas Cantando, 2019.
17 cm.
“Desde que conheci o fazer
cerâmica, ela faz parte da minha
vida. Tudo nela me encanta,
principalmente as infinitas
possibilidades para minha
criatividade.”
flaviapvsenna@hotmail.com
@flaviapicinceramicaepintura
(31) 98658-0223
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FLÁVIA ROCHA
Xícara Uai, 2017.
5,5 x 6,0 cm. 12,5 cm. 6,0 cm.
“Meus trabalhos trazem e assumem
a irregularidade do gesto manual.
Não há regras fixas. A liberdade
guia as mãos em direção ao
misterioso caminho sugerido pela
técnica ancestral.”
flaviaceramica@yahoo.com.br
@flaviaferreirarocha
(31) 99983-3426
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GERMANA ARTHUSO
Colar Raku, 2018.
18 x 4 cm.
“Comecei meus estudos em
cerâmica em 1999, quando cursava
Artes Plásticas na Escola Guignard,
em Belo Horizonte. Desde o
primeiro momento me identifiquei
com essa arte milenar. Minha
primeira peça foi feita em cerâmica
com cacos de vidro; o resultado me
surpreendeu e estimulou novas
pesquisas, que tiveram início pelo
Vale do Jequitinhonha. Daí a trilhar
o caminho do ecodesign foi um
passo que acabou me levando ao
desenvolvimento das minhas
inúmeras coleções de jóias em
cerâmica e vidro.”
germanaarthuso@yahoo.com.br
@germana_arthuso
(24) 99238-8778
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IONE LAURENTYS
Moreco, 2018.
Chaleira 12 x 7,5 x 8 cm e xícaras 6,5
x 10,5 x 4 cm e bandejas 16 x 11 cm
“A argila entrou na minha vida ainda
pequena, brincando na olaria do
meu querido Tio Abel Couto, em
Governador Valadares. Ele ficou
dormindo por muitos anos até que
reviveu dentro de mim pela
necessidade de uma atividade que
era ao mesmo tempo lazer e
trabalho, hoje quase 40 anos se
passaram. Com alegria, continuo
preparando meus esmaltes para
minhas utilidades e passando meus
conhecimentos para as pessoas
interessadas, o que me dá um alto
grau de satisfação.”
ionelaurentys@yahoo.com.br
(31) 98748-0373
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JANE RESEK
Mulher, 2016.
45 x 38 x 28 cm.
“Descobri a cerâmica no primeiro
ano de Belas Artes na Escola
Guignard. Em um universo diário de
eterna inspiração nos utilitários,
escultura, decoração e bijuterias, a
cerâmica é minha companheira;
minha profissão; meu sustento! Meu
bem ... Meu mal.”
janeresek@gmail.com
(31)988993068
@janeresek

feira de
ceramica
mg

LENINHA LATALISA
O Abraço, 2015.
22 x 6 cm
“Sempre tive admiração por
esculturas. Os “abraços”, de Erli
Fantini, e as figuras entrelaçadas de
gente, me conduziram para a
cerâmica – desenvolvo o meu
trabalho priorizando o coletivo, os
abraços, a maternidade, a família.”
infantil@balaovermelho.com.br
feiradeceramica.com.br
(31) 99236-1438
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LETÍCIA PANISSET
Copos, 2017.
9 x 9 cm.
“Me reconheço na fala do arquiteto
suíço Zumthor sobre a faculdade
dos objetos ou espaços que nos
cercam em “inflamar” nossos
sentidos. Como as casas de barro e
a cerâmica do Vale do
Jequitinhonha . Vejo aí uma justeza
e uma poética que passam pela
matéria, pelo local e o durável, pelo
gesto criador e pela simplicidade.
No meu ofício de ceramista,
combino então as formas
tradicionais da cerâmica e a matéria
num tipo de design sensorial,
explorando a força evocativa da
“presença das coisas”.”
leticiampanisset@gmail.com
@leticia.panisset
(31) 99826-2727
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LÍDIA MIQUELÃO
Da série Marias, 2019.
21 x 28 cm.
“Foi com a argila que encontrei a
possibilidades de unir forma,
desenho e uso das cores. Minhas
cerâmicas, materializadas no
formato tri e bidimensional,
passeiam pelo universo das linhas e
texturas, ora remetendo à
simplicidade, ora à sofisticação.
Estou sempre em busca de novas
propostas para a linguagem que
abracei como ofício de vida.”
lidia.miquelao@gmail.com
@lídiamiquelão
(31) 98838 4034

feira de
ceramica
mg

MARCÍLIO FIGUEIREDO
Flores imaginárias, 2019.
Entre 15 e 20 cm.
“A cerâmica me provoca um
absoluto encantamento com seu
imenso universo de possibilidades
artísticas e criativas. Aliás: Essa fonte
inesgotável nos surpreende
sempre.”
marciliofigufmg@yahoo.com.br
feiradeceramica.com.br
@figueiredomarcilio
(31) 99991-5750
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MARLÚCIA TEMPONI
Para Festa, 2018.
27 x 10 x 9 cm
“Me apaixonei pela cerâmica ainda
cursando Artes Visuais na Escola
Guignard. A possibilidade de
modelar, tirar da lembrança ou do
desenho e transformar num objeto
tridimensional me fez abraçar a
cerâmica com toda minha vontade e
curiosidade. Meu trabalho está
diretamente relacionado a
mineiridade e ao barroco. De um
lado, a religiosidade gravada de
forma rebuscada sobre os corações,
e de outro, uma homenagem a
herança da profissão de meu pai – a
sapataria. Tenho, ao longo de 20
anos tido a oportunidade de
convivência e troca com muitos
ceramistas e pesquisadores deste
campo; o que só aumenta a vontade
de ir cada vez mais longe.”
marluciat@hotmail.com
@marlucia_temponi
(31) 99959-2923
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MAURA FERREIRA
Petisqueiras, 2019
20x20x3 cm e 10x10x2 cm
"O que me encanta na cerâmica é
que cada peça, seja ela modelada a
mão livre ou no torno, tem a sua
particularidade, o que a torna única
neste vasto universo".
maura.angelica1@yahoo.com.br
@maura.angelica1
(31)999742929
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NANCY CONTINENTINO
Bacia, 2019.
40 cm
“Meu primeiro contato com a argila
foi quando resolvi criar contas
diferentes e exclusivas para montar
colares. Fiz as peças e as queimas
em forno caseiro: ficaram muito
frágeis; tive que adiar esse projeto.
Muito tempo depois comecei um
curso de cerâmica, o que me fez
ficar interessada cada vez mais pelas
mil possibilidades e caminhos
possíveis. A retomada do projeto foi
uma coisa natural e as contas de
colares voltaram gigantes, em
formas arredondadas, esféricas e
cilíndricas. Lindas! Ultimamente
divido meu trabalho entre peças,
objetos e bijouteria.”
nancycontinentino13@gmail.com
@NancyContinentino
(31)999962280
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REGIANE ESPÍRITO SANTO
Série Flor, 2019.
23 x 05 cm.
“Na vida as coisa sempre vêm pelo
amo ou pela dor; a cerâmica veio
pra salvar a dor. Estava em uma crise
de estresse e precisava de um
hobby, assim passei a amassar o
barro. Com o tempo entendi a
necessidade de desenvolver novas
técnicas, me fazendo querer estudar
cada vez mais. Após várias viagens e
cursos, ampliando meu
conhecimento e recebendo
influencia dos lugares e artistas que
conheci, novas formas foram
surgindo e transformando sempre o
processo de criação. Hoje busco
passar para minhas peças, além das
técnicas aprendidas, muita cor,
formas harmônicas e alegres,
sempre livre, variando entre objetos
artísticos e utilitários decorativos.”
regianeesanto@yahoo.com.br
@regianesanto
(31) 99961-2761
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REGINA PIMENTEL
Prato de Bolo, 2017.
30 cm diâmetro
“Em 1968 recebi um convite de uma
vizinha, em São Paulo, para
fazermos um curso de cerâmica;
desde então me apaixonei pela
pintura em cerâmica. Quando
mudamos para Belo Horizonte, abri
um curso que funciona até hoje. Isto
a 42 anos. A paixão pela cerâmica se
instalou no meu coração e é
presente rotina da minha vida.
Assim, sigo sonhando com cores e
nuances...”
inapimentel@terra.com.br
@atelierceramicando
(31) 98886-3682
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RODRIGO PAIVA
Hangers de cerâmica, 2019
8x12 cm e 10x15 cm.
"Nos últimos dois anos tenho vivido
com intensidade as infinitas
experiências que o universo da
cerâmica proporciona.
Para muito além das técnicas e
processos, trabalhar com o barro
nos ensina a lidar melhor com o
tempo e a imprevisibilidade das
coisas. Num mundo cada dia mais
descartável e cheio de excessos, a
cerâmica artesanal se tornou algo
quase que essencial, que nos faz
pensar sobre práticas sustentáveis,
consumo consciente e propõe uma
nova relação com os objetos do dia
a dia. O que começou como um
hobby, tem se transformado num
oficio para a vida, onde me
encontro, exerço minha criatividade
e me reinvento."
paivabh@hotmail.com
@paivadesign.arte
(31) 99176-0326
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SARACURA TRÊS POTES
Sapucaia e cabaça de calda torta, 2018
10 x 12,5 cm e 23 x 16 x 9 cm.
“Saracura três potes, o relógio
sertanejo, como é chamada, é uma ave
encontrada em regiões brejeiras,
mangues, lagoas, onde há barro que
forma a argila que se transforma em
cerâmica. São três potes, três potes,
três potes, que a saracura nos oferta
com seu canto em dueto sempre ao
nascer e romper do dia. Escolhemos
esta ave do sertão brasileiro para
representar nossas peças em cerâmica.
E não poderia haver outra ave para
representar também a nossa
identidade, onde nossas memórias
duetam junto. E são feitas de memórias
as nossas cerâmicas: as casas brasileiras
que são objetos utilitários nas casas
dos sertanejos, na vida indígena, as
latas de sardinha que já foram fôrmas
de bolos na infância, os copos
lagoinhas que preenchem as muitas
memórias na vida boêmia, entre tantos
outros objetos adjacentes à nossa
identidade.“
ceramicatrespotes@gmail.com
@saracuratrespotes
(31)99995-5491
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SIMONE CAMPOS
Casinha para passarinhos 2019.
20 x 20 cm.
“Na década de 1990, com
finalidades terapêuticas, iniciei na
cerâmica com aulas de torno. Não
parei mais: investi em outros
aprendizados com escultura,
esmaltes e as mais variadas formas
de produção da cerâmica.”
simoneceramica@gmail.com
@simonecamposceramica
(31) 98679-1090
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SÔNIA RIGUEIRA
Besouro Branco, 2019.
40 x 25 x 12 cm
Ceramista e bióloga dedicada à
conservação da biodiversidade.
Minha expressão na cerâmica sofre
grande influência daquilo que
acredito e trago comigo. Assim, meu
trabalho busca instigar as pessoas
sobre o mundo natural que nos cerca,
vivo, interessante, acessível, limitado
e do qual somos parte. Minha arte é
inspirada nas formas, texturas e cores
da natureza - animais, plantas, rochas,
paisagens.
A partir de uma expressão artística
livre, fluida e por vezes bastante
sintética, faço uso de técnicas
diversas, empregando argilas de
diferentes cores e procedências,
fazendo as queimas em fornos
elétrico, a gás ou a lenha, e utilizando
ou não esmaltes cerâmicos
compatíveis com a gastronomia.
Assim obtenho resultados diversos e
únicos.
soniarigueira@gmail.com
@soniarigueira
(31) 99953-4800
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SUSANA FORNARI
Porcelana e cobre, 2013.
30 x 25 cm.
“A plasticidade da argila, a
imprevisão programada do
resultado de uma queima e a
versatilidade do produto final me
fascinam. Foi assim que descobrir o
prazer de trabalhar com cerâmica.
As formas que gosto de fazer em
argila foram inspiradas, num
primeiro momento, no meu
trabalho como matemática,
pesquisando profissionalmente na
área de geometria. As formas
geométricas inspiram cabeças e
corpos, meu trabalho mais
frequente em cerâmica e desenhos
em variadas dimensões e cores.”
susana.fornari@gmail.com
feiradeceramica.com.br
@susana.fornari
(31) 99785-9538
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TERESA NASCI
arte&sabor, 2019.
27 x 27 cm
“Desde o início de meu trabalho,
influenciada pelo tempo de criança
vivido em meio rural, adotei um
estilo ligado a natureza. Na
execução da obra, em composições
delicadas, vistosas e muito
atraentes, procuro transportar para
a peça a dinâmica da natureza e o
movimento que dá ritmo as folhas
das plantas, as pétalas das flores e
que impulsiona animais. O que
minhas peças mostram? Beleza,
material de qualidade e outras
sutilezas como, variados formatos e
texturas, pintura com emprego de
cores vivas, finalização com
arremates e detalhes que as
aprimoram. Meu desafio é produzir
objetos de qualidade para minha
satisfação, de
parceiros/clientes/amigos.”
teresanasci6@gmail.com
feiradeceramica.com.br
@zema.artes
(31) 99952-7223
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WANDER MARCILIO
Jarra e copo, 2019.
25 cm e 10 cm
“A arte do fogo tomou conta do Ser,
manifestado em arte e a alquimia
transborda inquietude. Assim a
cerâmica entrou em minha vida e
agora intrínseca em minha essência,
toma forma e gesto em peças que
vão do utilitário à biojoias, com
traços na ancestralidade
afro/indígena”.
wmatelier@hotmail.com
@wandermarcilio
(24) 99941-1608
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Pilar: onde estamos
pisando
Performance com
Luíza Nery
01/ 12 – Domingo – 10h às 12h
O trabalho como fundamento,
fundação, determinante geográfico.
Pilar: onde estamos pisando é uma
ação que visita a história antiga e
recente da atividade econômica de
Minas Gerais no esforço de lembrar
o(a) trabalhador(a) como aquele(a)
que sublima a exploração e imbui a
cultura de símbolos, de força, de
afeto.

Convidadas
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“Pluriverso” - Intervenções
culinárias unindo a
gastronomia e objetos
cerâmicos.
Performance com
Joseane Jorge
Quinta, 28/11, 14h às 16h e Sábado,
30/11 14h às 16h
.
A singular pluralidade das coisas
que se encontram no Mercado
Central e dos artefatos produzidos
pelos ceramistas participantes da
feira, propõe-se uma intervenção
culinária que une essas
particularidades em misturas de
sabores e objetos para a degustação
do público.

Convidadas
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Uma visão alternativa no
processo criativo da
cerâmica
Maria Chamone,
Associação Louis Braille.
Sexta, 29/11 das 14h às 16h
A vivência com Maria Chamone será
em dois momentos: de fala e
prática. Primeiro apresenta como é
a cerâmica na casa onde vivem as
ceramistas da associação e em
seguida a atividade prática “uma
pequena revoada” que irá trabalhar
a criação de uma peça com uma
técnica de modelagem desenvolvida
pela convidada.
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Oficinas e demonstrações
de técnicas gratuitas
Quinta, 28/11:
9h30 às 10h30 Um pássaro na mão, a natureza como inspiração. Profa.
Flávia Guimarães.
11h30 às 12h30 Demonstração de torno. Profa. Ângela Maciel
14h às 15h Meu presépio. Profa. Marlúcia Temponi.
Sexta, 29/11:
10h às 12h Modelagem Figura humana. Profa. Jane Resek.
14h às 16h Uma visão alternativa no processo criativo da cerâmica ceramista convidada Maria Chamone da Associação Louis Braille.
Sábado, 30/11:
10h às 11h30 Com a bandeja na mão. Profas. Aivete Sta Cecília & Sônia
Rigueira.
13h às 14h Demonstração de torno. Profa. Marlúcia Temponi.
16h às 17h Técnica de incrustação, Desenhando na argila. Profa.
Bernadette Santiago.
Domingo, 01/12:
10h às 11h Desenhando na argila com macarrão. Profas. Djenane Vera,
Maria do Carmo Reis e Ione Laurentys.
Local: Sala de oficinas do Mezanino do Mercado Central. Público: Idades
variadas. Inscrições gratuitas no local, meia hora antes do seu início.
Vagas limitadas por oficina.
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Fornecedores

VICENTE FERRAMENTAS

Ferramentas em madeira para cerâmica

ATMAN BILHA

Fabricação e comércio de torno elétrico
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Lojas Parceiras
Sementeira
Naturíssima
Banca Santo Antônio
Comercial Valadares Ribeiro
Barraca do Patureba
Rei do Torresmo
Rei do Fubá
Tabacaria Arapiraca
Delikatesen Oliveira
Peixaria Modelo
Tupiguá
Loja da Pretinha
Loja da Lu
Empório Indaiá
Tradicional Limonada
Restaurantes:
Baity- Delícias Árabes
Empório Árabe D' Hans
Restaurante do Jorge Americano
Pé de açaí
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