
Introdução:  O objetivo deste projeto é estudar o uso da cerâmica como suporte artístico contemporâneo, seus elementos e 
artistas. 
A cerâmica é uma dos recursos mais antigos utilizados pelo homem, não apenas para a produção de materiais de construção, bem 
como utensílios, mas também como forma de expressão artística. Mas a partir do século 20, houve um processo de se repensar 
sua finalidade e utilização da cerâmica como suporte artístico. Desde sua utilização em esculturas, instalações e performances, e 
toy art. E mesmo elementos considerados utilitários e do cotidiano passaram a ser também encarados como fator de expressão 
individual ou coletivo.  E mesmo tendo estas características há casos de artistas que superam tais barreiras e conseguem imprimir 
uma dose de contemporaneidade a seu trabalho, não apenas na forma de se trabalhar, mas também imprimir significados tão 
atuais.Analisar estas mudanças conceituais, traçar um perfil histórico do mesmo, citar artistas, movimentos em que se utilizou à 
cerâmica, e ainda analisar dois importantes representantes deste novo uso, Akiko Fujita e Satoru Hoshino, é o proposto neste 
projeto.

Metodologia: Esta pesquisa seguiu a abordagem analítica dos estudos bibliográficos, e para tal realizou a consulta de estudos 
abrangentes e de outros mais específicos consultados em livros, artigos e periódicos científicos que trataram das temáticas que 
foram analisadas. Permitindo desta forma, discutir questões estéticas e conceituais. Tal análise foi pautada nos estudos 
conceituais dos artistas, e seus traços característicos, considerando a cerâmica contemporânea e a escultura. E também as 
contribuições posteriores que estes artistas trarão. Foram confrontados os diferentes trabalhos destes dois escultores e suas 
influências sobre o movimento, e meio artístico. Demos especial atenção à cronologia dos fatos estabelecendo eixos de ligação 
entre a cerâmica contemporânea, no Japão e no Brasil, além de citações de outros exemplos ocorridos em várias partes do 
mundo, no período estudado como recorte e os eixos conceituais, ineditismos e confrontação com o meio artístico. A 
modernização do uso da argila pelo grupo Sodeisha, assimilados tanto por Akiko Fujita quanto Satoru Hoshino. Mediante a 
aprovação da tese de mestrado pelo I.A. foram incorporadas informações obtidas através de entrevistas realizadas com pessoas 
que tiveram forte relacionamento com Akiko Fujita, estas informações vieram contribuir para o desenvolvimento do trabalho, 
confirmando algumas informações, trazendo outras ainda desconhecidas, apesar de não ter sido relacionada como forma de 
elaboração do trabalho no projeto inicial, julgo válido a utilização destas informações para uma melhor conclusão do mesmo.

Resultados e Discussão: a partir dos anos 80 a obra de Satoru sofre uma transformação. Esta transformação está relacionada a 
um acidente que envolveu seu ateliê, e desenvolveu no artista um interesse nos fenômenos físicos, o acontecimento em questão, 
foi um deslizamento de terra que soterrou seu ateliê, em 1986. Formas geométricas dão lugar às formas amorfas, e as texturas 
empregadas nestas formas amorfas evidenciam a força física do seu diálogo com a argila como material. Passou de uma coisa 
objetivada para uma metáfora para o Universo e sua incrível quantidade de energia.
O trabalho de Akiko Fujita esta ligado a uma questão mais profunda com a natureza e como esta a influencia no desenvolvimento 
de seu trabalho, se Satoru faz um questionamento desta força incontrolável da natureza, Akiko se utiliza dela como fonte de 
reverência. A natureza, ou as formas naturais são vistas como fonte de inspiração, o que reflete até mesmo nos nomes utilizados 
pela artista para suas obras, como, Casa de Passarinhos, Casa da Raposa e Casa das Minhocas. Outro fator que podemos 
destacar é uma diferença na forma de se trabalhar, Akiko necessita que este trabalho seja coletivo, anseia que assim seja, e torna 
isso efetivo por onde desenvolveu seu trabalho, seja no Japão, no Brasil, e por todos os lugares em que trabalhou. Mas esta 
relação entre o material o e ceramista, não é um diálogo recente, ambos artistas descendem de uma tradição japonesa milenar, e 
que sofreu principalmente a partir de 1945 uma nova reconfiguração na maneira de se trabalhar. Esta renovação ocorreu após a 
Segunda Guerra Mundial. Com vastas áreas do país devastadas por bombardeios, e na falta de material, os japoneses se 
voltaram para o mais arcaico método de realização da cerâmica.  Este novo método privilegiou a intervenção pessoal do artista, e 
as características de queima e a não utilização de produtos, como esmaltes, valorizando as características rústicas. E ainda o uso 
menos irrestrito da cerâmica, não apenas para confecção de utilitários, mas também sendo utilizada para a produção de 
esculturas.

Conclusões: tivemos com este trabalho a oportunidade de conhecer dois artistas que se expressão através da argila, com seus 
respectivos processos criativos e cada um a seu modo utilizando-se dele para expressar as suas concepções.Vimos a mudança 
de trabalho, mudanças a partir de fatos ocorridos, um fato natural como no caso de Satoru Hoshino, que mostra a condição 
humana, que muitas vezes é pautada numa ideia errônea de domínio sobre a natureza. Esta ideia a meu ver nos impede inclusive 
de conseguirmos viver em harmonia com o ambiente em que vivemos. Mas o principal deste episódio, que poderia ser entendido 
como algo de trágico casual, foi transformado em processo criativo que envolve questões tão recorrentes nos dias de hoje. E 
mesmo sendo atual é baseado em uma forma de trabalho que respeita um processo milenar, demonstrando um respeito a uma 
tradição processando-a através de fatos contemporâneos. Imprimindo a este trabalho uma força não apenas bela e passível de 
um gosto, mas também algo reflexivo. Demonstrando nossa capacidade de reinventar, repensar o processo artístico, aliando 
passado e presente, sem torna-lo obvio.
Se temos Satoru Hoshino utilizando esta matéria, argila, para demonstrar seus conceitos, temos Akiko Fujita que também se utiliza 
dela, mas aqui como forma de reverencia a natureza. Como reverencia e forma de aproximação com o outro, com a preocupação e 
o desejo de abriga-lo. Esta relação entre matéria e a natureza e força de trabalho que também ajudará a reconstruir sua vida após 
os eventos tão drásticos e marcantes. Imprimindo os mesmos aspectos contemporâneos vistos na obra de Satoru Hoshino.
Ambos contemporâneos, ambos com a mesma ligação com a matéria, mas um com o desenvolvimento de seu trabalho num 
ambiente propicio ao reconhecimento e apoio, no caso de Satoru, e outro artista que tentou estabelecer raízes em um país que 
infelizmente não apresenta tal ambiente, no caso Akiko Fujita. E esta falta de apoio e reconhecimento é citado pela artista, quando 
descreve como foi trabalhar aqui e em outros locais, como os Estados Unidos da América e Canadá. E mesmo sem este apoio é 
interessante observar o não abatimento e a tentativa em se prosseguir com este trabalho, se entregar ao trabalho de corpo e alma, 
e mesmo enfrentando dificuldades o seu desejo em prosseguir tentando, de estar aqui e atuante.
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