
CERÂMICA
1. Processos  de modelagem
2. Fragmentos arqueológicos de um povo



Conjunto Monumental Alcazaba – Gibralfaro
Málaga – Espanha



Conjunto de Alcazaba – Gibralfaro (maquete)

Esta impressionante edificação foi palácio-fortaleza dos
governantes muçulmanos da cidade.
Ela se eleva sobre uma colina, adaptando-se a sua topografia.

Castelo 
de Gibralfaro

Conjunto 
de Alcazaba



Fragmentos de história
Da Fortificação de Alcazaba, construída em sua maior parte no século XI,

trazemos um pequeno recorte da exposição didática sobre as técnicas e os usos

da cerâmica na Málaga muçulmana.

Os fragmentos cerâmicos descobertos em escavações, na cidade de

Málaga, são importantes materiais que retratam a história da cerâmica, dos

hábitos, da forte vocação, ainda hoje, presentes nos azulejos e nos ladrilhos

hidráulicos e da farta gama de utensílios vitrificados, que são o fascínio dos

turistas que seguem pelas ruas das cidades de Andaluzia.



Vista de parte da coleção (peças e material ilustrativo) – interior de Alcazaba –
El Palácio (séc. XI e XII-XIV)



Escavações

Fragmentos Montagem e reconstituição Reproduções
encontrados

“Através da cerâmica podemos conhecer outros aspectos da vida social relacionados com sua
produção, seu comércio e sua utilização como signo de status social. Tal é o caso da louça dourada
de Málaga: o domínio desta técnica enriqueceu a região porque foi muito apreciada como objeto
de luxo, onde sua forma e fama foi tal que ultrapassou o tempo da cultura que a criou.” (inserto
disponibilizado como informativo na Exposição de Cerâmica).



Louça dourada



A partir de um fragmento é possível recompor a peça e 
a história de um povo.



Achados arqueológicos e reconstruções



Cerâmica utilitária: variedade de formas

Em seu conjunto, os objetos de cerâmica são extremamente funcionais, pois
representam quase a totalidade dos usos domésticos de uma família Andaluz, o que nos
permite conhecer os utensílios, como também as pequenas comodidades da vida cotidiana.



Cerâmica utilitária: diversidade de funções 



Grandes recipientes

A perícia dos oleiros permitiu a fabricação e cocção de grandes vasilhas de
cerâmica que eram excelentes recipientes para grãos, roupas, azeite, conservas
e frutos secos, costumes que sobreviveram na Andaluzia há até poucos anos.

Essas grandes peças eram colocadas nas despensas e semienterradas,
mantendo os produtos protegidos da umidade, do calor e dos insetos.



Os pilões eram utilizados na
preparação de alimentos.
Possuíam um revestimento
(banho de vidro), por dentro, para
impermeabilizar e evitar que a
argila contaminasse os
alimentos.

Pilão atual em porcelana

Almirez (esp.), de
forma semelhante ao
atual pilão, porém com
paredes mais grossas.

PILÃO



Objetos utilitários
-Objetos para produzir calor: Serviam tanto para aquecer os alimentos, quanto os ambientes. 
-Recipientes para consumir alimentos: ataifores e tigelas.

Tigela
Taça com ou sem asa, quase como um ataifor. Pequena e

funda, servia como recipiente para o consumo individual.

Na comida de Andaluzia, haviam alimentos cujo o consumo
se compartilhava e, portanto, servia-se em grandes recipientes de
fôrmas abertas, com belíssima decoração. Chamados de Ataifor,
eram recipientes de boca larga, com paredes mais ou menos altas
e pés. Apresentavam-se em grande variedade tipológica, em
função de sua altura e largura.

Braseiro e Ataifor

Fogão portátil para cozinhar e esquentar a comida.
Possui um corpo inferior com abertura para alimentar o
fogo; um corpo superior, com orifícios e canais de aeração,
para ativar o fogo onde se coloca o recipiente que se deseja
esquentar e, entre um e outro corpo, a grelha.



Ataifor: um objeto, muitas funções



Tigela



Cerâmica vitrificada
Reprodução de Ataifor com decoração vidrada de cor mel e círculos escuros.



Cerâmica vitrificada



Cerâmica vitrificada



Relações
As partes da peça têm relação com as partes do corpo humano.



Recipientes para conter e transportar líquidos 
Cântaros, jarros, jarrinhas

Os muito grandes eram destinados para transportar líquidos (vinho, azeite, grãos,
etc.). Se caracterizavam por ter um corpo ovoide e pescoço curto, com borda pequena na
boca. Podiam ser vidrados ou não. Os de barro poroso eram utilizados para água, pois
refrescavam o líquido em seu interior. Para armazenar azeite, deviam ser
impermeabilizados em seu interior.

Cântaro Jarro

Os menores, tinham apenas uma asa e um bico vertedor para servir líquidos.
Eram utilizados para serviço de mesa.



Cântaros, jarros e jarrinhas



Muitas peças iguais geram uma coleção

Coleção de tampas (séc. XI-XV) – escavações em  Alcazaba



Brinquedos



Ladrilhos: passos da produção



Azulejos vitrificados: Málaga
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