Prometheus fecit - terra, água, mão e fogo
[Albuquerque Mendes, Beatriz Horta Correia, Bela Silva, Carolina Paz, Catarina
Branco, Estela Sokol, Fábio Carvalho, Gabriela Machado, Graça Pereira Coutinho,
Isaque, Jorge Abade, Luís Nobre, Maria Pia Oliveira, Sofia Castro, Susana Piteira]

“A mão é ação, ela cria e, por vezes, seria o caso de dizer que pensa. (…) Pois o artista
recomeça todas as experiências primitivas: à maneira do Centauro, tateia as fontes e
os ventos.” (Henri Focillon)
“Enlouquecidos pela dor
cobrimo-nos com o barro das palavras” (Ana Hatherly)
“Dans un voyage, on évolue, on change, on se transforme. Et souvent, on rentre et
tout est annulé par le retour. » (Raymond Depardon)

1ª Parte: residências na Fábrica de Cerâmica
1. residências artísticas e duração…
…Os processos de residências artísticas propiciam a reconquista da vivência da duração. Numa
época em que as situações se concatenam, numa exigência de respostas quase imediatas, a
“demora” é privilégio para os artistas. A fluidez de pensamento que se entrecruza à atuação metodologia, procedimentos e concretização – assegura a produção de obras no tempo
mastigado, vivido num espaço industrial que é condição distintiva ao projeto que se cumpriu
na Fábrica de Cerâmica PP & A – São Bernardo, em Alcobaça.

Em 2014, reuniu-se um grupo de artistas portugueses e brasileiros, procedendo de diferentes
contextos e formações, “chegados” de viagens transatlânticas ou deslocando-se de cidades
portuguesas. Tal confluência proporcionou contextos inesperados de experiências e
pensamentos; promoveu diálogos e confrontos; impulsionou novas articulações poiéticas e
concetuais. Associaram-se técnica e criatividade, refletindo intencionalidades e decisões
diferentes, por parte dos artistas e dos outros protagonistas que os visitaram durante as
estadias.
As residências artísticas na Fábrica de Cerâmica decorreram durante 5 meses, entrando pelo
verão adentro. A presença dos 14 + 1 artistas desenvolveu-se em parâmetros diferentes,
verificando-se apenas um caso, cuja deslocação foi impossível de concretizar. Todavia, mesmo
longe, Bela Silva centrou-se num pensamento anterior – quando da 1ª residência em
2010/2011 - aferindo-se a conteúdos iconográficos existentes em peças de faiança da Coleção
do Museu Nacional Soares dos Reis. Nalguns casos, as permanências foram prolongadas;
noutros, conciliaram-se de períodos entrecortados – idas e vindas.
Os artistas do “Laboratório #7” – Beatriz Horta Correia, Bela Silva, Graça Pereira Coutinho, Luís
Nobre, Maria Pia Oliveira e Sofia Castro - realizaram a primeira residência na Fábrica de
Cerâmica em Alcobaça, organizada por Graça Pereira Coutinho e pelo Arqtº. Manuel da
Bernarda, mentor e alma da Fábrica de Cerâmica - entre outubro de 2010 e abril de 2011. Daí
resultou uma produção significativa que veio a ser apresentada na mostra “O Poder do Fazer”,
patente de janeiro a setembro de 2013, no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa. Houve,
então, oportunidade para ver como se concretizavam em matérias e formas, os sugestivos
relatos dos artistas, seus testemunhos e entusiasmo. As respetivas peças produzidas,
situavam-se em diálogos criativos, por relação às obras da coleção e à arquitetura do próprio
Museu.
A narrativa, que me havia sido feita ao longo desses meses, por parte de alguns artistas
participantes, fora por demais entusiasta, despertando-me a maior curiosidade. Era notório o
fascínio, o impacto que o ambiente da fábrica causara em todos. A fábrica seria, por um lado,
um cenário quase fantástico, atendendo às dimensões e à profusão de elementos industriais
encadeados e isolados, num clima de extremo frio no Inverno e de calor intenso no verão.
Toda essa envolvência arquitetural, associada ao confronto humano com profissionais
especializados, intensificou uma paixão comungada pela cerâmica, nas suas diferentes
tipologias, processos e produtos. O caráter compulsivo, uma necessidade de criação quase
insaciável, tornou-se evidente para a maioria dos artistas, originando de modo incontornável a
realização de uma nova residência. Daí o projeto em causa, englobando artistas portugueses e
brasileiros, pelo que foram iniciadas diligências para concretizar a proposta, tendo obtido a
imediata adesão dos 15 artistas. Quando por mim abordados, em meados de 2013, estruturouse um programa luso-brasileiro recheado de personalidades heterogéneas que, espero, possa
ter continuidade em próximas edições, agregando mais nomes, mais artistas... Este ano de
2014 foi marcado pela compilação de um núcleo de artistas, de várias gerações, contextos,
advogando linguagens plásticas e discursos estéticos díspares. A sedução da experiência, que
pode ser inconsequente e através da qual o erro adquire um dimensionamento estético,
encaminhou o percurso, pautando as etapas que cada um dos artistas tomou, decidiu para si.
As individualidades propiciaram um conjunto de obras rico e múltiplo que se dá a conhecer. A
sua atividade tomou proporções intrínsecas de uma saudável compulsão para criar,

correspondendo à definição de necessidade interior para a qual W. Kandinsky alertou, na
pequena e emblemática obra Do espiritual na Arte. Essa “recolha” dos frutos e flores
(parafraseando Rainer Maria Rilke) culmina na exposição coletiva, patente de 2 de outubro a
14 dezembro, no Museu Nacional de Soares dos Reis - Porto.

2. cerâmica e sedentários em viagem
Numa geografia onde a água e a terra potenciaram – desde memórias longínquas – a alquímica
da cerâmica, a possibilidade de desenvolver residências para estes 15 artistas, adquiriu
consistência e interesse acrescidos.
Os espaços de arquitetura, de funcionalidade industrial, são edifícios residentes (contentores),
por definição, de uma dimensão arqueológico/patrimonial que urge dignificar – em termos
antropológicos e sociológicos, através de estratégias culturais qualificadas. Mas essa
arqueologia industrial, quando incide em equipamentos mais recentes – no caso, datável dos
anos 80 do séc. XX – transporta uma anamnese recente mas instruída a partir de pessoas e
objetos que, alguns consideram obsoletos. A circunstância patrimonial, que lhe advém,
absorve uma substância humana que é intraduzível, pois única. As caraterísticas
metodológicas, decorrentes da missão dominante e vigentes na Fábrica de Cerâmica,
contagiaram os artistas, que as acataram e, em paralelo, viram a sua vivência do tempo
revolucionada. A duração, a persistência e a necessidade da espera e demora, configuraram
uma noção de tempo assimilado pela consciência e ação.
A etimologia do termo cerâmica retrocede até à Grécia, decorrendo da palavra κ́εραμος –
argila, barro.1 O termo “cerâmica” aplica-se a todas as peças produzidas em argila ou barro
cozido, tomando diferentes configurações e atendendo a funcionalidades específicas que,
todavia, foram expandidas e tomaram ramificações diferenciais. Numa perspetiva geohistórica encontram-se obras intemporalizadas que procedem da arte chinesa, da arte do
extremo-oriente – japonesa, entre outras, da arte hispano-mourisca, arte pré-colombiana…e
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assim por diante. Ou seja, a cerâmica assumiu um papel de convergência técnico e artístico
que atravessa povos e épocas disseminadas. Associa-se, originariamente, o aparecimento da
cerâmica, com o estabelecimento, a fixação de grupos a localizações específicas: a
sedentarização. As pinturas, os desenhos incisos e as peças (artefactos) em pedra e em
cerâmica são vestígios achados, de deslocamento e radicação, em paralelo.
Dentro da fábrica, a condição de “sedentarismo” para os artistas que, por vezes, se querem a
si mesmos como “passantes” ou “nómadas” de lugares inominados, direcionou-os para uma
outra assunção de ritmos e rituais de trabalho criativo. O contato com as matérias e a
disponibilização de instrumentos e equipamentos especializados, propiciou-lhes desafios e
situações inesperadas – mesmo que tendo previsto e determinado os seus procedimentos com
anterioridade. Sob desígnio de superação pessoal, a convivência dos artistas no espaço que
lhes foi atribuído, promoveu derivas gregárias. Este “nomadismo”, associo-o àquele que os
primeiros grupos erravam, numa errância conduzida de “sobre-vidência” artística.

2ª Parte > exposição MNSR
1. processos de criação pensada vs pensamento criado
Na historiografia da arte, atendendo ao enfâse de alguns manuais, as origens da análise de
obras artísticas inicia-se, exatamente, pelas peças de cerâmica ancestral. Sendo significativo
seu poder, numa indexação antropológica cultural e mítico-simbólica, as peças arcaicas que se
conhecem – em diferentes lugares do mundo – possuem afinidades, denominadores-comuns.
Atualmente, ninguém discordará se reconhecermos os artefactos em cerâmica enquanto obras
artísticas. Ou seja, se lhes atribuirmos um valor artístico, além do valor histórico, do valor
patrimonial, do valor “mercantil” e do valor estético, para referir os que se me apresentam
como mais relevantes. Husserl , na primeira década do séc. XX, soube diferenciar entre valor
artístico, valor estético e valor mercantil, num texto que ficou durante muito tempo inédito.
Quando se aplicam axiologias diferenciadas às peças de cerâmica produzidas nos primórdios
da humanidade, cabe acolher a coerência de uma sensibilidade estética que preside à

configuração de artefactos que superam a intencionalidade funcional pretendida, acrescendo
detalhes e elementos que “aparentemente” não trazem uma aportação, uma mais-valia
pragmática. Por outro lado, o valor artístico foi-lhes outorgado, (con)cedido por outrem, fora e
além do seu tempo de criação.
Quem realizou essas peças em lama, barro ou argila e cozeu essas matérias conformadas pelas
mãos, sentiu o prazer de fazer, o “poder de fazer” (parafraseando o Laboratório #7). Os
artistas atuais vivenciam essa fruição que é, simultaneamente, artística e estética. O
manuseamento, a dimensão física que a cerâmica implica, independentemente de enfoques e
metodologias privilegiados, proporcionará também essa condição experiencial. Sem desejar
reduzir a abordagem a teorias exclusivamente emocionais, cabe verificar-lhes a pregnância.
A lama é uma das substâncias primordiais, consignada a simbolismos perenes e complexos; é
uma matéria fecunda, propagadora, donde ter servido diferentes credos e religiões para
assegurar a criação do homem, como adiante se menciona. Mistura de terra e água, a lama
resulta da fusão de dois elementos vivificadores: “…une o princípio recetivo e matricial (a
terra) ao princípio dinâmico da mudança e das transformações (a água).”2 Seguindo os
autores, duas situações podem ser ponderadas: atribuir o primado à terra que emerge de si
mesmo, num ato centrífugo, reverberando em morfologias, “…começando a respirar”. Ou, se a
ação inicial advém da água, considere-se um ato involutivo pois a sua pureza seria corrompida,
dissolvida na verdadeira aceção, quase degradada. “Entre a terra vivificada pela água e a água
poluída pela terra, estabelecem-se todos os níveis do simbolismo cósmico e moral.”3

2. Prometeu e Pandora: obras e artistas
Epitemeo teria sido encarregue pelos deuses, seguindo algumas versões da Mitologia Grega,
de criar os homens, mas fê-los em barro, donde imperfeitos, inertes e sem vida. Prometeu, seu
irmão, para colmatar a situação, roubou o fogo aos deuses para, ao concede-lo aos homens,
lhes permitir a vida.
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Atendendo a uma outra versão, na Idade da Prata, seria o titã Prometeu, quem modelou, em
argila4, o homem – ideia análoga, aliás, que se conhece na senda judaico-cristã, para o mito da
criação do homem por Deus. Atena teria insuflado nessa primeira imagem, mediante o seu
sopro, a alma. Pandora, que casou com o irmão de Prometeu, Epitemeo, foi a primeira mulher,
tendo sido modelada em barro por Hefesto.
Na leitura de Pseudo-Apolodoro5, os homens foram materializados por Prometeu, a partir de
água e de terra. Quando Zeus decide aniquilar a raça humana, Deucalião constrói uma arca,
seguindo conselho de Prometeu, onde se resguarda com Pirra, vagueando nas águas durante 9
dias e 9 noites, parando no Monte Parnaso. No fim desse período, as águas descem.
Desembarcando, Deucalião oferece sacrifício aos deuses, que lhe enviam Hermes, portador de
uma mensagem determinante: tudo aquilo que Deucalião proferisse como desejo, ser-lhe-ia
concedido. Deucalião pede poder para os homens (a sua redenção, transpondo para o
Cristianismo), o que é concedido. Atira pedras para o chão, deitando-as para trás das suas
costas. Conforme caiam no chão, iam-se transformando e erguendo-se como homens. As que
eram lançadas por Pirra, fizeram-se mulheres. Eis, aqui o que se pretende afirmar: uma aceção
analógica entre a origem mítica do homem e da mulher, relativamente ao fazer do humano e,
por extensão, a ação criativa propugnando/promovendo a criação artística: Adão nasceu do
barro, por ação e desígnio de Deus.
À semelhança do pensamento sobre a Humanidade ou sobre a pessoa, a estética e a poética —
porque do homem, tendo sido permitidas pela ação de Prometeu — pertencem pois “são” no
domínio e consignação do antropológico. Na ordem de criação, realizável no humano,
potenciam o roubo do "fogo "metafórico, para a obra de arte, para a obra de poesia. Tais
decisões e vontades de ação, na vertente da metafísica com que Heidegger consignou o
homem, assinalam-no como "o mais pavoroso, o que inspira terror pela sua violência"6. A
dominante subversiva subjaz a criações artísticas que servem de rebelião e compromisso do
homem consigo, enquanto ato filogenético, não somente ontogenético. Assim, se podem
evocar todos aqueles que "não se resignam a ficar dentro do já desoculto, do familiar e do
ordinário."7
O pavor poderá estar associado à decisão, à exigência sobre si mesmo para se superar e aceder
a plataformas de vidência superiores, onde as condições – precárias, incompletas e imperfeitas
- dos humanos procuram aceder à sublimidade perfetível do determinismo ativo e gerador do
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sagrado. Um dos símbolos iconográficos que revela a ação é precisamente a “mão”. Na senda
de Henri Focillon, as mãos dos artistas experienciam as dinâmicas do fazer, celebram-se:
“Empreendo este elogio da mão como quem cumpre um dever de amizade. No
momento em que começo a escrever, vejo minhas próprias mãos, que solicitam meu
espírito, que o arrastam.”8

Por outro lado, relembre-se a argumentação de Miguel Ângelo quanto ao processo de criação,
em 3 pilares fundamentais: a tríade “olho, cérebro, mão”; matéria e forma; beleza idealizada e
natureza. No relativo ao primeiro ponto, o florentino assinalava que as imagens decorrentes
da perceção visual deveriam ser processadas internamente pelo artista, gerando-se assim
imagens mentais (internas) que configurassem o “visto” numa excelência que excedesse. Essas
imagens pensadas pelo autor deveriam obter correspondência no fazer que a mão dirigia e
concretizava em obra. Por outro lado, tinha a profunda convicção de que ao grande escultor
bastava retirar da pedra o excesso para conformar a figura ambicionada e pressentida. Esta
criação, por analogia ao processo de modelação, por exemplo, significaria a capacidade de
manipulando as pastas as saber na medida certa e na austeridade e exigência de “fazer”,
reduzir-se à configuração intrínseca ao próprio material em si como substância matricial. Por
outro lado, na modelação não existirá somente a exiguidade enxuta da matéria exata mas
também a compulsividade para acumular argila, barro ou grés, assim configurando a peça que
se esteja a realizar. A forma subsiste, dentro para fora e vice-versa, encontrando
apaziguamento na adequação constitutiva. A forma celebrará a intencionalidade que a ideia do
escultor, do artista tenha desejado ou achado/encontrado, nalguns casos, dir-se-á. O que se
entenda por beleza, donde unidade, verdade do barro, outorgando-lhe uma condição
ontológica, respeita a individualidade do sujeito que é o autor.
Quando se questiona como e quem tenha estabelecido os tão diversos e possíveis cânones de
beleza, e mediante a sua enunciação, dir-se-á que estes procuram, na atualidade, categorias
estéticas que não somente a “beleza”, mas muito em particular a genuinidade, a ética do eu
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que orienta intenção, pensamento e procedimento do artista como autor. Pois que o artista,
na contemporaneidade, é cúmplice, com frequência, da responsabilidade social - ideologia,
ecológica - para promulgar a concreção da obra. Esta obra produzida não é ato que se esgota
em si mesmo como sujeito estético “em estado de ilha” mas durando na conveniência gregária
com os demais, assim usufruindo da sua identidade mais completa.

Convocando estes argumentos intemporais que associo à condição cosmogónica que preside à
prática da cerâmica, enfatize-se ainda a aura alquímica que lhe subjaz. Por um lado, os
elementos primordiais protagonizam, necessariamente, o processo que conduz àquilo que se
considere ser a peça cerâmica “fechada”.
Depois de Gaston Bachelard, mediante as leituras dos seus livros dedicados à imaginação da
matéria, subsumida aos 4 elementos, torna-se impossível pensar as cosmogonias da água,
terra, ar e fogo, sem ponderar a sabedoria que nos legou. Ao longo do trajeto que os artistas
empreenderam, acompanhando as suas palavras e, agora, perante as obras apresentadas na
grande sala das exposições temporárias do Museu, salienta-se quanto o imaginário contém as
forças matriciais e originárias, regimentando a ordem deste universo estético – composto
pelas obras realizadas. Assim, recuperem-se as significações primordiais, reconhecendo a
relevância sobretudo na “força” substantiva dos elementos. Assim, de acordo com o filósofo
francês, atenda-se a algumas reflexões sobre:
 terra > Em La terre et les revêries de la volonté (1948), Bachelard intitulou o capítulo
Vcomo “Les matières de la molesse. La valorisation de la boue.”Quase no início desse cap.
V, Bachelard evoca Hegel, citando-o a partir da sua Filosofia da Natureza, evocando a
condição visceral e orgânica das matérias moles na sua idiossincrasia de excremento, entre
as quais a lama, por excelência: «O instinto plástico é, como o excremento, um acto onde
o animal se torna exterior a si mesmo. » e p. 389 : «O animal evacua matérias com o
objectivo de produzir formas com a sua própria substância. E não é o nojo que o leva a
fazer esses excrementos; mas os excrementos saindo do animal são conformados por ele
para lhe satisfazer as suas necessidades.»9 Salvaguardando devidamente as plataformas
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de analogia, entenda-se que o ato de moldar, de modelar possui a condição recôndita da
dádiva, da oferenda onde o representativo adquiriu proporções celebratórias de idolatria.
A fertilidade da terra mãe, de onde emergem as suas gestações. A terra associa-se à água,
contaminando-a e tornando-a espessa, opaca e densa.
água > L’Eau et les Rêves (1942) aporta pormenorizadas explicitações simbólicas das águas,
muito mais na sua dimensão plural que jorra ou permanece estagnada do que na sua
singular ação concertada à terra. A água na cerâmica não possui reflexos, não é narcísica.
Tampouco o devaneio da água, será o devaneio da morte, contrariando uma das aceções
que o filósofo assinalou. Aqui, considere-se uma água de radicação matricial, geradora que
propicia a maleabilidade uterina para que surja o barro. E este seja permitido
metamorfosear-se pelo domínio da mão do artista. A água não é, todavia, excessivamente
pesada. O seu peso nasce da pasta, da sua unificação com a terra. Quando fazem um todo
absolutamente aberto à decisão conformadora do artista. Existe uma A dialética entre a
água e fogo, “dialética que recobra as profundas ambivalências do feminino e do masculino, pode ser
considerada um verdadeiro antecedente onírico de todas as imagens ingenuamente
circunstanciadas.” (…) “Entre a água e o fogo, os combates e os desejos contraditoriamente
multiplicam suas imagens, dinamizam incessantemente a imaginação.” 10
fogo > Em La Psychanalyse du feu (1938), Bachelard procurou as estruturas perenes
(permanentes) do fogo. Ao constatar que, por detrás de um elemento – aparentemente
homogéneo – vivia um empastamento conceitual, tanto quanto sensível, abriu
argumentos para extrapolações heterogéneas nos domínios das poéticas, assim como na
complexidade polissémica, inerente às suas iconografias, em termos da história da arte. O
fogo não é pacífico de entender, quanto é imprevisível mas arquetípico.11
Daqui se retém quanto persiste no mistério desse calor que aquece mas que arrasa e
alastra sem controlo, num quase erotismo do fogo a dominar/ possuir a ação do artista,
determinando-lhe a configuração final da sua criação. Aqui, não se trata da aceção literal
do fogo ||“lar”, mas daquele poder que decide a obra para deleite puro ou a sua
“destruição”. Do fogo na cerâmica decorre a integridade perfetível da obra – prometaica ou a sua erosão, fissuras e quebra – de certa forma, digam-se as suas
“dobras”…deleuziando: as espirais, a sinuosidade indomável da chama (Bachelard, La
flame d’une chandelle, 1961)
“A chama leva-nos a ver como que pela primeira vez, aquilo de que temos mil
lembranças, sonhamos tudo à luz de uma memória muito antiga e, todavia,
sonhamos como todos, lembramo-nos como todos se lembram – então, seguindo
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hermétique, 1758) : lumineux, doux, chaud, ardent, digérant, sec, brûlant, et même humide. (…) C'est
l'alchimiste, le « philosophe par le feu », qui tentera de coordonner opératoirement - et non selon une
logique des éléments - tous ces accents symboliques disparates. Toutefois, puisqu'il faut bien donner
ici une classification des symboles du feu, il semble que l'on peut distinguer deux axes principaux qui
orientent le champ du symbolisme pyrologique : l'axe des symboles calorifiques et celui des symboles
fulgurants.” In “La Symbolique du Feu”, http://www.ledifice.net/7042-3.html, Vide website:
http://www.avs-philo-ethno.org (consultado a 10 setembro)
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uma das leis mais constantes do devaneio diante da chama, o sonhador vive num
passado que não é somente o seu, no passado dos primeiros fogos do mundo.”12

A matéria que é a soma/adição de terra + água - está sujeita à ação. A mão do artista
manipula-a de acordo à sua intencionalidade – mais ou menos conceitual e/ou pulsional. Fruto
de tais procedimentos e ações desenlaça-se um caminho irreversível, cujo controle poderá ser
modelado pelos acasos e destinos do fogo.
O fato da obra modelada precisar do “seu” tempo de secagem, “per natura” e previamente,
antes de entrar nos fornos, gera uma ansiedade conivente, pois o artista está ciente de quanto
não pode interferir, tal sentimento podendo atingir uma espécie de temor, que se reconhece
nas plataformas metamórficas, transmutacionais, donde providenciar a experiência artística
num estado próximo às escalas iniciáticas. O fogo transporta, apesar de todos os
conhecimentos que se dominam na atualidade, uma condição de indomável e voluntarioso,
uma potência de dinamismo e valor nietzscheniano. Outro direcionamento, para a obra se
estabelecer como produzida, que não necessariamente definitiva…é o caso das peças
concebidas e criadas por Graça Pereira Coutinho.
CODA:
O barro pode ser plano, quase inexistir em espessura, espalmado de tal forma que é pintura
absorvida no seu suporte. Nos tempos primordiais, as pinturas nas paredes de cavernas,
tomaram por substância terras impregnadas em água, gerando as tonalidades matriciais. As
configurações delineadas foram preenchidas e os mitos converteram-nas em volumes, dando
os homens augúrios de novas invenções.
Anos atrás, as peças em barro modeladas por Alighiero Boetti ( Io che prendo il sole a Torino il
19 gennaio 1969, 1969), Antony Gormley (Field for the British Isles, 2012) e por Gabriel Orozco
(My Hands are my heart, 1991) direcionaram-me quando à abordagem da iconografia do
corpo. No primeiro caso, as unidades quase esféricas em barro, resultantes de um
congestionamento estético moldado pelo desígnio da figura humana jacente. Confrontando, a
12

Gaston Bachelard, La Flamme d’une Chandelle, Paris, PUF, 1961, p.12 (tradução minha).

relembrar-se por certo, a verticalidade informalista de algumas das peças em barro de
Giuseppe Penone, caso de Soffio di Creta (1999), a título de exemplo. No segundo caso, os
40.000 minúsculos homúnculos em terracota invadiam os espaços afirmando a batalha da
desidentificação, como se fossem um novo exército de Xian. No terceiro caso, os corações
informes que são colocados em frente ao meio do corpo do próprio artista, destinavam obras
que tomavam assento no primordial – consignando-lhe a intensidade auto-gnósica. Em casos
extremos de potenciação do eu como reduto e localização, atenda-se primeiro, quando Ana
Mendieta, se fotografou mergulhada em barro e sangue, sendo um e outro vísceras da terra, à
qual se retorna configurada em silhueta – On Giving Life (1972-73). Ou, quando a brasileira
Brígida Baltar, usa tijolos para erguer casa, esculpindo-se também em silhueta numa parede –
Abrigo (1996). E, finalmente, como se uma espécie de síntese se tratara, as impressões
configurando um círculo monumental (River Avon Mud Hand Circles, 1991), realizadas pela
impressão das mãos de Richard Long ou tão-somente as esculturas de parede em que este
artista lança a lama que se adensa e agarra à parede (Making River Avon Mud Circle, M-Shed,
Bristol, April 2011). Mão, coração, corpo e identidade são as primeiras e derradeiras razões da
alma…da cerâmica.
(a continuar)
Maria de Fátima Lambert
setembro/outubro 2014… no museu soares dos reis onde tudo são distâncias próximas...

