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través da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Companhia de Saneamento

e Minas Gerais - Copasa, apresentam a exposição "O Vidro do Brasil", que reúne obras de Mar:

eguso, artista pioneiro no trahaho em vidro no oas, em cornemoracão do Da Naciona! o:

ites

1 de marco a 24 de abril de 2008, na Galeria de Arte da Assembléia.



Arco-iris no céu, transparências, aparências de luz no vidro, estrelas no mar, todos

os sentidos do homem no fazer do vidro. O sopro, a alma, o coração, a paixão, a

manização do vidro.

patronato da paróquia de São Pedro Mártir era o ponto de encontro

meninos da ilha de Murano, e seu brinquedo preferido era descobrir contas,

produzidas durante séculos e misturadas à terra do Campo de San Donato.

De contas, pedras, retalhos de espelho, Mano alinhavava seus primeiros vitrais,

brncando, correndo, se perdendo e se achando nesta fusão de elementos,

----,.:mando-se um dos jovens gravadores mais hábeis da ilha.

bservância da cultura e do fazer de seus ancestrais e familiares mais próximos,

antando no seu coração a semente, raiz do vidreiro. Ancestrais que admirava,

:er o direito de cunhar como nobres suas próprias moedas, e não por direito

erança, mas pelo reconhecimento do trabalho.

Hsde os primeiros passos na ilha, Mario já trazia dentro dele o desejo, o sonho de

nJvegar: no olhar,o desafio do mar. Murano é vista e conhecida como sinônimo

de vidro.

Poesia - o homem, o sopro, o ar - vidro. Todas as possibilidades de cor no vidro.
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rtro de si um desejo incontido, sonho de liberdade, missão de transpor

táculos, busca da diferença, do inusitado e desconhecido, do elo perdido.

São Paulo, Brasil, chega a provocação, o convite, passaporte, travessia

itre os dois continentes. Despedidas, abraços, saudades. Rio de Janeiro: pi(]

tismal de um futuro artista artesão brasileiro. São Paulo é a universalidade,

econhecimento do desenhista, ceramista e gravador italiano, de formação

aízes vênetas, que ali aportara a convite dos Cristais Prado. Mas o artist:

:)írito inquieto e insaciável, não estava satisfeito. Percebia que faltava no trc

desenho, nas formas resultantes, identidade cultural, elas não traduziam,

3 exuberância do novo continente, um país de um ecossistema que se coo

i j tO além de qualquer imaginário. É assim que busca a floresta Amazônicn

VOS desafios, mais viagens. Depois do mar,o rio Amazonas, que como a VHIn

bos, imprimiu novo vigor,ritmo e força à obra do artista. Brasilidade, um sor

is verde no ar, uma alquimia, uma incandescência mais forte no fogo. lmage

fauna e da flora tropicais, cenas do cotidiano vão pouco a oouco, sen
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Retornando a São Paulo, Mano se decide pela permanência no Biasil. O amor é o

fio condutor desta decisão, Poços de Caldas o porto seguro, baía de todos os santos,

berço do vidro brasileiro, onde pode mostrar toda a sua técnica e sensibilidade

artística no artesanato mineiro, vertente que nos comove, atrai e apaixona.

Esta trajetória de sonhos, coragem, desafio, postura de mestre do vidro, artista

artesão, foi que nos levou à escolha, mais do que meritória, desta homenagem

que se lhe presta e em seu nome presta-se a todos os artesãos pelo transcorrer do

seu dia, o 19 de março, dia de São José, mestre-carpina. Proposta unanimemente

aplaudida e aceita "pela condição de mineiro que ele buscou e assumiu em declaração

de amor a Poços de Caldos", no dizer de Angelo Oswaldo de Aroújo Santos.

Vários são os testemunhos que enaltecem e qualificam a obra deste
criador inigualável:

Mano Seguso criou renome nacional na arte do vidro, o que também fez Poços
de Caídas ser reconhecida como centro vidreiro" - Caio Augusto Faria Lobato

"Os vínculos que o ligavam aos padrões e às tradições européias foram aos
poucos dando espaço para a cultura e arte brasileira" - Cláudia Santana

"Mano, grande brasileiro que honra Murano" - Lino Tagliapietra



v Talento poro tzer o vidro cooiindo o TIdteridphma e tíansfomaiido o em pura sedução

encantamento. Trabalho de artesão artista, que traduzem sua marca inconfundível. A vida e obri

de Mano se confundem, e nesses lin	 c

matéria de sua criação" - Paulo Ros

' a tradição, o humano ganhou vida e movimento. E pelo sopro Mano Seguso modela o vidro e no

presenteia com a beleza das formas e suas cores. Mano soma as areias das margens com o calo

do fogo enquanto sua intuição criadora controla o ar. Seu ofício é transformar a natureza dada

barroca, culturas do mundo absorvidas pela nossa herança e raízes indígena, européia e africar::

Uma arte mulata, como diria Darcy Ribeiro. Dentro deste artesanato, Mano Seguso é definitivo. Un
ocHedo n rr jn	r	 r:rr obr Poco d C *io<	n
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1 oalho da Copasa. É desta maneira que a empresa vem apoiando, há alguns anos, as comemoraçõe

) Dia dO/

ossa ge

l orizara	 -

ra Minas Gerais, integrando os

asileiro para se investir e viver. I

tradição é construir no presente um futuro ainda melhor

sta exposição, Mário Seguso nos mostra como um italiano transpo J.ou pald ui ti.uçoes n1neía

sua terra e aqui integrou-se com nossa q

1 m	 ;)npç çriç d	Mnaç C



Nas comemorações do Dia do Artesão, a Assembléia Legislativa, promovendo exposições que
'lestacam o fazer artístico de nosso povo, já celebrou a água e a terra. O terna deste ano é o fogo.
Ao trazermos a sofisticada cristalaria de Maria Seguso para o nosso Espaço Político-Cultural Gustavo
Capanema, que tem o nome do mineiro que se tornou, no modernismo, o grande incentivador das
3rtes nacionais, veio imediatamente à nossa lembrança a fabricação do vidro com o fogo crepitando
os fornos em alta temperatura e os vapores se desprendendo da matéria ainda liqüefeita. Soprando,
«ri seguida, em suas canas de vidreiros, os rnestres-artesãos dão forma ao objeto que criam.

stància hidromineral, trouxe oara nosso Estado uma tradição secular. A família Sequso fabrica

a cidade de São Paulo, convidado a criar peças alusivas ao evento para a Cristais Prado, Depois de
ma viagem à Amazônia, impressionado com a cerâmica marajoara e a arte indígena, decidiu não

só viver no Brasil mas mudar a própria expressão de sua arte, que foi-se tornando cada vez mais
brasileira.

Sua oficina foi responsável por criar em Poços de Caldas o mais importante pólo de fabricação
artesanal de objetos de cristal no país, dando nova vida ao turismo de Minas Gerais e iniciando uma
tradição que hoje honra o sul do Estado. Além dos objetos utilitários e decorativos, Seqiiso vem

L ___-..-
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oercial da sua Cá d' Oro são feitos a mão e não em formas, um a
tornando-se peças especLs.

oresença entre nós de Mário Seguso e de seu requintado artesanato
mais uma importante contribuição dos italianos a Minas Gerais,

ovo que sempre soube se integrar à gente da terra, concorrendo
ura firmar e aprimorar nossa vida cultural.

evocarmos o fogo através da arte do vidro, trazida pa
itório de origem vulcânica onde se ergue Poços de Cal

conhecemos também a condição de mineiro buscada e assur
Seguso, que há quase meio século veio, com o toque mágicc

suas mãos e a chama vibrante de sua sensibilidade, trazer uma
crente cosmopolita e tecnicamente rigorosa para se somar .

Lc g isOtria do Estado de Mnas Geius
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mediato, a uma reflexão sobre a importância da atividade artesanal para o desenvolvimento do Estado.
3i longe o tempo em que esta atividade, exercida particularmente no meio rural, tinha um caráter essenca
tário. Hoje, o artesanato está inserido na cadeia produtiva, é gerador de renda e de emprego, arrimo de famílias
aras, além de ser alavanca fundamental para a elevação da auto-net 'na da huies co aitesdos, nu 1 siado e
País. Ou seja, artesanato, hoje, é política de desenvolvimento.
as tem o privilégio de ser um Estado que abriga rico e variado espectro do fazer artesanal, e e por esta ra:
os investimentos no setor se justificam e são visíveis na criação dos Centros de Referência do Artesanato, na

dcipação do Estado nas Feiras Regionais, Interestaduais e Internacionais, além do apoio que se vem dando s
nas de Gestão, Associativismo, Comercialização de produtos e melhoria na Qualidade da Produção Artesa,a

is têm sido as metas do Governo de Minas, e foi para cumpri-Ias que uma de suas primeiras iniciativas foi a
cão da Suoehntendôico de Artesanato dento da Secretara de Desenvolvimento Econômico do Estado de
as Gera
rtesanatc	 :uese ..	 :a
-estar social. No seu dia, os artesãos, na pessoa do artista Mano Seguso, são também homenageados

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
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C urador:
Cláudio Guedes Marques
Curador da Galeria Mano Seguso do Instituto Cultural
CompanH. BL d Art, de Pocos de Caldas
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