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Bernardete Merino é uma artista visual, nascida na cidade de São Paulo em 
1958, pedagoga, professora, astróloga atualmente vivendo e trabalhando em 
Joinville, SC. 
Sua arte e pesquisa recebem uma forte influência da mitologia, história e  
arqueologia, buscando nessas fontes referências e inspiração para criar com o 
público diálogos, interesse, identificação e descobertas.
A cerâmica é parte de sua poética e suporte para contar suas histórias pois, a
artista, vê na argila o DNA do planeta, ligada à cada ser humano que aqui 
esteve, deixou marcas e foi devolvido à terra.



Exposições individuais
MAB- Museu de Arte de Blumenau, 2022, “Archaeological Art Society”.
MAB- Museu de Arte de Blumenau, 2021,  “Ancestralidade e a Pele que nos une”.
FURB- Salão Angelim, Blumenau, 2021, “Tarot”.
Prefeitura Municipal de Joinville, 2018, “Acervo da artista”.
Exposições Coletivas 
Museu de Arte Juarez Machado, Joinville, 2022, Laboratório de Arte.
14ª Grande Exposição de Arte Bunkyo, 2022, São Paulo
Espaço Cultural Ritzmann, 2021, Joinville SC.
Bienal Internacional de Arte Naif, 2021, Museu Municipal de Socorro, SP.
Galeria de Arte Victor Kursancew, 2019, Joinville
Teatro Bolshoi, coletivo da Escola de Artes Fritz Alt, 2018, Joinville
Exposições Virtuais
Ceramistas do Brasil, virtual, 2022
Subsolo Laboratório de Arte, 2021, Cerâmica e livro do artista.
Premiação
DOMI Galeria, virtual, 2021, 3º lugar, "Peles Brasileiras“.
Acervo Público
Painel cerâmico “Eu vejo flores em você”, 2019, Hospital Municipal São José, Joinville
Publicações
Transgressões Cerâmicas, 2021, INSB, 978-65-993936-0-0



Crazy kintsugi  2021

KIN= ouro TSUGI= junção

É uma técnica ancestral descoberta no século XV no 
Japão. Consiste em reparar um objeto quebrado 
realçando com ouro suas linhas de fissura em vez de 
disfarça-las. Subvertendo a perfeição da reparação 
que a técnica sugere, insiro o vaso quebrado dentro 
do vaso de cristal onde o fraturado ganha o status 
de troféu. Mais do que uma técnica artística, se 
torna uma metáfora para a vida onde todos nós nos 
tornamos melhores , mais fortes e muito mais 
valiosos depois de nossos traumas.

Ficha técnica:

1-vaso cerâmico branco shiro , esmaltação e 
queima elétrica 1055 graus, aplicação de liga de 
verniz cristal e pó de ouro rico para colagem das 
peças, cola de alta adesão transparente.

2- vaso de cristal onde os fragmentos foram 
montados e colados

Dimensão: 30 x 63cm circunferência.



Série: Pau Brasil 2021

QUARUP e ETNIAS fazem 
parte da coleção Pau Brasil 
numa livre reinterpretação 

artística das culturas 
indígenas brasileiras. 

Buscando chamar  atenção 
do público sobre esses povos 

e sua riqueza cultural, 
diversidade e necessário 

espaço na sociedade 
brasileira. 

As duas grandes urnas 
cerâmicas foram  modeladas 

em  formatos muito 
próximos à algumas peças 

encontradas em sítios 
arqueológicos e que hoje se 
encontram em museus. Na 
urna Etnias, estão os 256 

nomes das etnias indígenas 
brasileiras e na urna Quarup 

a representação estilizada 
da dança desse grande 
evento social indígena. 

Ficha técnica: massa 
cerâmica terracota, engobe 

e esmaltes cerâmicos. 
Queima elétrica 1050°.  

Urna Quarup 29cm x 95cmø

Urna Etnias 28cm x 95cmø



Série: Archaeological Art Society / Menires 2021

Em Archaeological Art Society, esses grandes blocos de pedra, marcadores do tempo , usados 
como calendários, servem como ponto de partida para o “grafite arqueológico” de culturas e 
imagens conhecidas de vários períodos da história da humanidade. Inspirada em Stonehenge a 
obra cerâmica recebeu acabamento em baixo relevo como pedra desgastada pelo tempo. 

Ficha técnica: Massa cerâmica tabaco com pintas, engobe, pátina dourada, aguada de aquarela, 
finalização com cera carnaúba. 

3 peças verticais 40 x 22 x 13cm , 1 peça horizontal de 72 x 24 x 7cm. 



Série: Archaeological Art Society/Blocos

Sugerem as paredes, o piso, as cavernas, os muros, os tijolos, os blocos de construção sejam eles de ambientes naturais 
ou construídos como uma extensão para a representação artística.
Ficha técnica:9 blocos escavados (técnica japonesa kurinuki) em argila de várias cores misturadas.
Esmaltação baixa: 1050° queima elétrica. Após queima enceramento e polimento à mão, alguns detalhes em ouro frio.
Dimensões de cada bloco: 12 x 13 x 13cm
Dimensão em conjunto: 26 x 13 x 60cm



Mônadas, The Cosmic nurseries - 2021

O conceito de Mônada é 
discutido em muitos círculos 
esotéricos, espirituais, 
metafísicos, filosóficos e mesmo 
científicos (Liebniz). Para 
simplificar, Mônadas são como 
berçários cósmicos, onde átomos 
espirituais(almas) são dotados de 
atividade, substância e força. 
Estas propensões individualizadas 
podem sobreviver e 
reencarnarem se desejarem. 
Podemos dizer que existem 
infinitas Mônadas e em cada uma 
delas existe uma família espiritual 
de 144 almas que podem ou não 
estarem encarnadas ao mesmo 
tempo. As 144 faces de cerâmica 
tem cores variadas e tem rostos 
despersonalizados, pois ainda 
aguardam sua encarnação.

Ficha técnica: tecido pintado à 
mão, acrílica sobre tela 
acolchoada, cristais. 144 rostos 
cerâmicos, nas cores tabaco, 
terracota, branco e negra. 

Dimensões: tecido 200x50x3cm , 
rostos 2x1,5x0,5 cm



Baile de máscaras descreve o momento mundial convulsionado por crises econômicas graves, retrocessos 
religiosos que impactam o progresso feminino e a epidemia da covid19. Questionando o tripé: estado, igreja e 
economia, tento mostrar que: “vestidos para o baile de máscaras, navegamos como insensatos pelo mar dos 
podres poderes”. 
Ficha técnica: 3 vasos de barbotina branco shiro, esmaltação, queima elétrica 1050° medidas:23 x 36 x 7cm.

BAILE DE MÁSCARAS 2021



EROS 2021

O erótico diz sim à 
vida. Eros busca a 
diversão, a 
despreocupação e o 
riso; exalando aromas 
cria desejos e a  
vontade de viver.

Os sentidos são 
desafiados pela 
opacidade da 
cerâmica, sugerindo a 
pele nua, os orifícios, 
a rotundidade do 
corpo, o olfato 
surpreende pelos 
aromas exalados dos  
óleos essenciais à que 
as peças foram 
submetidas.

Ficha técnica: massa 
cerâmica terracota, 
esmaltação, queima 
elétrica 1050°.

6 vasos de 18 x 38 cm 
Ø cada um.



Dionísio 2021

Como um  decanter psicológico, 
Dionísio, deus do vinho, filho do 
imortal Zeus e da amante mortal 
Sêmele, traduz as questões mais 
reprimidas da psique humana: o 
excesso, o vício, a depressão, a 
sexualidade livre, a perseguição, a 
repressão de gênero, 
homossexualismo, transformismo, 
filhos fora do casamento, e outras 
questões sociais sempre 
consideradas insanas e 
contraditórias ao status quo.

A peça possui um desequilíbrio 
estudado, pendente, ébrio, com 
curvas acentuadas e sedutoras, é 
a barriga inchada de beber ou a 
gestação interrompida de Sêmele? 
Uma parte da história está 
gravada na peça em baixo relevo, 
criando, assim espero, uma 
curiosidade natural no espectador 
em saber mais sobre este deus 
antigo que trará insights dos 
movimentos que se convulsionam 
abertamente em nossa sociedade.

FICHA TÉCNICA: torno, massa 
cerâmica terracota clara, queima 
elétrica 1050°, polimento com pedra 
ágata, acabamento com pigmentos 
coloridos e impermeabilização com 
verniz fosco.

Dimensões: 30x71Ø cm.



Série: Grande Sertão  2021

Jagunçada

Como num retrato falado as 80 
peças, descrevem 
abstratamente as 
características de homens 
suspeitos de crimes. O 
tratamento  rustico, irregular e 
individual de cada peça, 
reforçam as personalidades dos 
jagunços que, através de uma 
caótica costura de arames , 
perigosamente se ligam à um 
bando onde matar ,viver e 
morrer são as escolhas diárias.

Ficha técnica:

80 Placas irregulares cortadas 
à mão

Argila marmorizada, engobe 
preto, arames de alumínio, 
Monoqueima.

Queima elétrica 1050°.

6 x 4 x 1cm aprox. cada 
plaquinha

Conjunto 57 x 50 x 1cm.



SÉRIE: GRANDE SERTÃO

VEREDAS 2020/21

A vida é um jogo, “onde 
viver é muito perigoso”. 
As faces dos cubos são 
as páginas da história e 
resgatam o ambiente 
hostil e agreste do 
sertão em contraste à 
generosa beleza visível. 
Em qualquer posição  
nos contam que a vida é 
uma recombinação de 
oportunidades e 
variáveis que 
escolhemos seguir : 
nossos caminhos-
veredas. Nas fraturas 
expomos nossas dores; 
colados juntamos os 
cacos das decepções e 
amarrados pelos fios da 
memória atamos as 
partes fragilizadas do 
viver para não morrer.

Ficha técnica: 
argila branco shiro
esmaltação, arame de 
alumínio, pasta 
metálica cobre
queima elétrica 1050º
9 cubos 12x12x12cm

composição total: 
42x42x12cm



Buscando compreender as questões 
raciais e pluralidades culturais, usei a 
obra de Di Cavalcanti, “O Nascimento de 
Vênus” 1938, como ponto de partida para 
uma experimentação no desenvolvimento 
de esmaltes cerâmicos com diferentes 
tons de pele.
A recombinação de tons , diferentes do 
quadro original, reforçam a proposta de 
instigar o espectador a um novo olhar 
sobre a consciência da diversidade e da 
beleza contida na singularidade do povo  
brasileiro. 
Ficha técnica: 
3 vasos de 45 x 24 Ø cm
Argila marfim, torno, esmaltação 
queima elétrica 1050°
28 discos cerâmicos de 9cmØ x 3,5cm  
argila bege, modelagem manual e 
esmaltação.Queima elétrica 1050° .
Quadro(madeira e vidro) 45x90x5cm

Série: Peles Brasileiras    2019



https://instagram.com/bernardete_merino?r=nametag
https://www.facebook.com/merinoceramics
www.merinoceramics.com.br/
https://pin.it/4R113EZ
https://vm.tiktok.com/ZMLgVY6Mj/

merinoceramics@gmail.com
55 (47) 99183-3339
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