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A arte não é discurso, é ato. A obra se elabora 
através de gestos, procedimentos, processos, que 
não passam pelo verbal e não dependem deste. Seu 
instrumento é plástico: suportes, materiais, cores, 
linhas, formas, volumes. O que resulta é um objeto, 
presente em sua fisicalidade, independente de todo e 
qualquer discurso, inclusive, do próprio artista. [...] 
 
É por seu caráter “não-discursivo” que a arte pode 
acolher uma pluralidade de discursos. Todos 
poderão ser válidos, mas nenhum a “traduzirá”. 
 

Icleia Borsa Cattani 
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma rede de relações – poéticas, visuais, conceituais, históricas, 

reflexivas e experienciais – em torno do processo e percurso artístico iniciado em 1990, mas 

especialmente a pesquisa desenvolvida durante o Mestrado em Artes Visuais, do 

PPGAV/EBA/UFBA, focada na cerâmica enquanto linguagem visual contemporânea, híbrida, 

que dialoga com questões associadas ao princípio de rede. Estrutura conceitual, a rede é não-

linear, que neste estudo integra várias dimensões do processo criativo, da arte, da cerâmica e 

da vida. Sendo assim, além das teorias específicas, das aproximações e diálogos entre artistas 

e obras afins, foi construída uma rede colaborativa de encontros e comunicações com as 

pessoas em torno da cerâmica utilitária no espaço da vida cotidiana para a celebração de 

momentos e a produção das instalações Imagens Amadas e Inventário, apresentadas na 

exposição final do Mestrado, denominada Convivendo. Também foi exposta a instalação 

Cerâmicas e mais Cerâmicas (after Kosuth) cujas obras trouxeram discussões sobre o 

conceito e a linguagem da cerâmica além do contexto tradicional – associada a outras 

linguagens, como a fotografia e o desenho, bem como as apropriações, o cotidiano e a vida –, 

refletindo sua inscrição na arte contemporânea.  

 

Palavras-chave: Cerâmica. Arte contemporânea. Rede. Instalação. Processo criativo 
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ABSTRACT 

 

This dissertation presents a poetic, visual, conceptual, historical, reflexive and experiential 

network – related to a creative process journey since 1990, mostly the recent research 

developed during the Master in Visual Arts Program, at Escola de Belas Artes, da 

Universidade Federal da Bahia. This project focused in Ceramics as a hybrid, contemporary 

visual language that deals with questions associated to the idea of network.  As a conceptual 

structure the network is nonlinear, that in this study integrates several dimensions of the 

creative process of art: ceramics as pottery as well as ceramics as a way of life.  In that way, 

beyond any specific theories, approaches and dialogues between artists and related works, a 

collaborative network of meetings and communications was built with chosen people that got 

together around the utility pottery in the space of the everyday life in order to celebrate 

moments. As a result the construction of the installations “Images Loved” and “Inventory”, 

presented in the final exposition for the Master degree, named “living together”, shows this 

process.  Beside these two installations, others installations were also part of this exhibition, 

such “Potteries and more Potteries (after Kosuth)”. This latter work brought out arguments 

about the concept and the language of the pottery beyond its traditional context – associated to 

other visual languages, as photograph and drawing, as well as appropriations, people everyday 

life routine–, reflecting its inscription in the contemporary art.   

 
Keywords: Ceramic. Contemporary art. Network. Installation. Creative process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

APONTAMENTOS INICIAIS 
 
Figura 0 – Rosilda Sá, Diagrama Visual da Pesquisa, 2009...................................................17 
 

 
1 ANTECEDENTES POÉTICOS 
 
Figura 1 – Rosilda Sá, Sem título, 1991; terracota engobada e ferro; 70 x 29 x 29 cm; foto 

Rosilda Sá..............................................................................................................23 
Figura 2 – Rosilda Sá, Sem título, 1994; terracota engobada e pregos; 16 x 21 x 5 cm; foto 

Roberto Coura.......................................................................................................23 
Figura 3 – Rosilda Sá, Sem título, 1994; terracota engobada, grampos, arames, escápulas; ∅ 

27 x 13 cm; foto Roberto Coura............................................................................23 
Figura 4 – Rosilda Sá, Sem título, 1997; terracota engobada, pregos e grampos; 38 x 24 x 25 

cm; foto Jens Beutler.............................................................................................23 
Figura 5 – Rosilda Sá, Complementação, 1990-2005; terracota engobada e carbonizada sobre 

madeira pintada; dimensões variáveis; foto Rosilda Sá.........................................24 
Figura 6 – Rosilda Sá, Sublimação VIII, 2004; terracota carbonizada e tesoura; 30 x 13 x 8 

cm; foto Rosilda Sá...............................................................................................24 
Figura 7 – Rosilda Sá, Sublimação XII, 2005; terracota carbonizada, fio de cobre, desenho 

com grafite sobre parede; 23 x 15 x 17 cm; foto Rosilda Sá................................24 
Figura 8 – Antony Tápies, Pied, 1991; argila chamotada e objetos; 46 x 125 x 60 cm; foto 

Michel Nguyen, Galerie Lelong, Paris……..........................................................26 
Figura 8a – Antony Tápies, Sem título, 1991; argila chamotada e objetos.............................26 
Figura 9 – Alfred Stieglitz, Fonte, fotografia do ready-made de Marcel Duchamp, 

1917...................................................................................................................31 
Figura 10 – Rosilda Sá, Sem título, 1995; terracota engobada, parafusos, pregos, torneira e 

luz azul; 37 x 25 x 30 cm; foto Roberto Coura...................................................31 
Figura 11 – Peter Voulkos, Jupter 2, 1994; foto schoppleinstudio.com..................................33 
Figura 12 – Carl Andre, Alavanca, 1966; 137 tijolos refratários enfileirados no chão; 11,4 x 

22,5 x 883,9 cm...................................................................................................34 
Figura 13 – Rosilda Sá, Quebra-cabeça, 1990; terracota engobada e papel artesanal; 60 x 500 

x 300 cm; foto Gustavo Moura............................................................................35 
Figuras 14 e 15 – Rosilda Sá, Nexos, 2005; terracota, fios de arame e cobre, pregos sobre 

parede; dimensões variáveis; fotos Gustavo Moura................................37 
Figura 16 – Celeida Tostes, Gesto Arcaico, 1991; barro amassado e argamassa armada com 

materiais da terra; 40m2 foto Rômulo Fialdini....................................................38 
Figura 17 – Rosilda Sá, Nexos #2, 2007; terracota, terracota carbonizada, arame, elástico 

roliço e pregos sobre parede; dimensões variáveis; foto Gustavo 
Moura.................................................................................................................39 

Figuras 18 a 23 – Rosilda Sá, Nexos #3, 2008; argila, madeira, tela de arame, tecido, 
terracota, pregos, fios de metal e elástico, cascalho, citação da carta do 
cacique Seattle ao Presidente dos EUA em 1854; dimensões variáveis; 
fotos Verônica Belli e Adriano Franco..................................................41 

Figuras 24 a 26 – O Público na Obra; fotos Rosilda Sá e Monica Câmara............................42 
Figura 27 – Eva Hesse, Right After, 1969; Yale University Art Gallery, New Haven, 

1992..................................................................................................................45 

 

 



12 
 
 

Figura 28 – Angel Garraza, Vínculo, 2001; 230 x 460 x 6 cm.............................................45 
Figuras 29 e 30 – Rosilda Sá, Sublimatórios, 2005; objetos utilitários em terracota, tijolos, 

argila, madeira, fotografias de fornos da artista; dimensões variáveis; 
fotos Gustavo Moura e Daslei Ribeiro......................................................47 

Figuras 31 e 32 – Sublimatórios (detalhes); fotos Rosilda Sá.................................................47 
Figura 33 – Naomi J. Falk, Swallow(ed), 2006; 20m (diâmetro); porcelana, água salgada, 

madeira reciclada................................................................................................51 
 
 
2 AFINIDADES EXPERIMENTAIS  
 
Figuras 34 a 37 – Celeida Tostes, Passagem, 1979; performance; fotos Henri 

Sthal................................................................................................55 
Figuras 38 e 39 – Rosilda Sá, Ad-vento, 2009; argila, papel e madeira; fotos Rosilda Sá......61 
Figura 40 – Rosilda Sá, Acolhimento (protótipo), 2009; terracota e fios de cobre; fotos 

Rosilda Sá.........................................................................................................62 
Figura 41 – Naomi J. Falk , …And so I sipped my tears slowly…, 2006; porcelana, resíduo 

salgado, pano……………………………………………………......................62 
Figuras 42 a 45 – Rosilda Sá, Série Modeladores, 2009; fotografia.......................................64 
Figura 46 – Peter Fischli e David Weiss, The First Blush of Morning, da série Equilibres, 

1984; fotografia; Courtesy Matthew Marks Gallery, New York …...............…66 
Figura 47 – Anna Maria Maiolino, Muitos, 1995; 300 Kg de argila modelada.......................66 
Figura 48 – Vênus de Dolni Véstonice, 30000-25000 a.C., Morávia, argila e ossos 

calcinados........................................................................................................67 
Figura 49 – Wandecok Cavalcanti, N. S. com Menino Jesus; terracota...................................67 
Figuras 50 e 51 – Antony Gormley, Field; terracota...............................................................67 
Figuras 52 a 59 – Distorções, 2009; performance; fotos divulgação..............................71 e 73 
Figura 60 – Mira Schendel, Sem título (série Droguinhas), 1966; folhas de papel-arroz 

retorcidas e trançadas; reprodução fotográfica Romulo Fialdini......................73 
Figura 61 – Deborah Colker, Nó, 2005....................................................................................73 
Figura 62 – Ai Weiwei, Han Dynasty Urn with Coca-Cola logo, 1994…………….….……74 
Figura 63 – Ai Weiwei, Dropping a Han-Dynasty Urn, 1995…………………………...….74  
Figura 64 – Miquel Barceló, Paso Doble, 2006; foto Christophe Raynaud de Lage..............76 
Figuras 65 a 68 – Rimpa Eshidam, Transe da Terra, 2008; vídeo-performance, duração 

5’36”........................................................................................................76 
Figura 69 – Kazuo Shiranga, Challenging mud; performance, 1955……………..…………79 
Figura 70 – Charles Simonds, Dwelling, intervenção urbana, 1978........................................79 
Figuras 71 e 72 – Charles Simonds, Dwellings; filme, 1972...................................................80 
Figuras 73 a 74 – Charles Simonds, Landscap < - - > Body < - - > Dwelling; filme, 

1973……………………………………………………………….…...80 
Figuras 75 a 76 – Charles Simonds, Birth; filme, 1970………...............................................80 
Figura 77 – Zhou Wendou, Sem título; fotografia, 2006.........................................................82 
Figuras 78 – Rosilda Sá, Bolas (da série Brincar), 2010, dimensões variáveis; objetos 

utilitários de terracota, bolas coloridas de plástico, de porcelana, de vidro 
(gude), de isopor; fotos Rosilda Sá............................................................82 

 
 
 
 
 
 

 



13 
 
 

3 CONVIVENDO  
 
Figura 79 – Convite virtual da exposição individual Convivendo, 2010................................87 
Figura 80 – Mariana Sá, Planta Baixa da Galeria Cañizares, Salvador.................................89 
Figura 81 – Mariana Sá, Planta Baixa do Piso da Galeria Cañizares....................................89 
Figura 82 – Expografia – Exposição final do Mestrado – Convivendo, 2010.........................90  
Figuras 83 – Rosilda Sá, Cerâmicas e Mais Cerâmicas (after Kosuth), instalação, 2010, 

terracota, porcelana, madeira, fotografia e texto adesivado; fotos Rosilda 
Sá................................................................................................................91 

Figura 84 – Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965…………………………………..92  
Figuras 85 a 131 – Rosilda Sá, Série fotográfica Inventário, 2009-2010........................95 e 96  
Figuras 132 a 136 – Rosilda Sá, Inventário, vista da instalação na Galeria Cañizares, fotos 

Rosilda Sá e Vera Lucia Almeida...........................................................97 
Figuras 137 e 138 – Montagem da instalação Inventário; fotos Rosilda Sá e Vera Lucia 

Almeida.............................................................................................100 
Figura 139 – Processo criativo da série fotográfica Inventário; foto Ivanildo Oliveira.......100 
Figura 140 – William Henry Fox Talbot, Articles of China, fotografia e texto em livro, 

1844...............................................................................................................100 
Figuras 141 a 146 – Rosilda Sá, Imagens Amadas, terracota pintada e pregos, 2010; vista da 

instalação na Galeria Cañizares; fotos Edgard Oliva, Rosilda Sá, Vera 
Lucia Almeida e Bárbara Tércia................................................103 a 104 

Figuras 147 a 149 – Montagem da instalação Imagens Amadas; fotos Rosilda Sá..............105 
Figuras 150 a 152 – Encontros Modeladores, 2010; fotos Rosilda Sá e Vera Lucia 

Almeida.........................................................................................105  
Figuras 153 a 155 – Desenhos; fotos Rosilda Sá...................................................................105 
Figuras 156 – Cocção em forno a lenha; fotos Rosilda Sá....................................................105 
Figura 157 – Encontro com alunos da Escola de Belas Artes/UFBA; foto Bárbara Tércia..108  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

SUMÁRIO 
 

     
APONTAMENTOS INICIAIS..............................................................................................15 
   

1 ANTECEDENTES POÉTICOS.........................................................................................21 

1.1 A CERÂMICA REVISITADA...........................................................................................27        

1.1.1 Marcel Duchamp e o ready-made cerâmico..................................................................28 

1.1.2 Percurso Histórico..........................................................................................................31 

1.2 FIOS DE ARGILA – TECENDO NEXOS.........................................................................35   

1.2.1 Nexos da Vida – entrelaçados em rede.........................................................................39 

1.3 RECIPIENTES COTIDIANOS – VAZIO E PLENO........................................................45    
 

2 AFINIDADES EXPERIMENTAIS....................................................................................52 

2.1 O SABER DA EXPERIÊNCIA..........................................................................................56 

2.2 CERÂMICA – MATÉRIA, CORPO, ESPAÇO, TRANSFORMAÇÃO...........................57 

2.2.1 Ad-vento..........................................................................................................................59 

2.2.2 Acolhimento....................................................................................................................61 

2.2.3 Modeladores...................................................................................................................63 

2.3 A CERÂMICA NO CAMPO EXPANDIDO.....................................................................68 

2.3.1 Distorções........................................................................................................................70 
 

3 CONVIVENDO....................................................................................................................85 

3.1 IDENTIDADE VISUAL.....................................................................................................87 

3.2 PROJETO EXPOGRÁFICO...............................................................................................88 

3.3 CERÂMICAS E MAIS CERÂMICAS (AFTER KOSUTH).............................................90   

3.4 INVENTÁRIO....................................................................................................................94 

3.5 IMAGENS AMADAS......................................................................................................101 

3.6 EM REDE – A CERÂMICA, O PROCESSO CRIATIVO E A ARTE RELACIONAL.106 
 

APONTAMENTOS FINAIS................................................................................................109  
 

REFERÊNCIAS....................................................................................................................114  

 
APÊNDICE A – Texto de apresentação da Exposição..........................................................123 
ANEXO A – Produto gráfico.................................................................................................124 
ANEXO B – Clipagem digital................................................................................................125 
 

 



15 
 
 

APONTAMENTOS 
INICIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 
 

APONTAMENTOS INICIAIS  
 
 

O artista contemporâneo nos convoca para 
um jogo onde as regras não são lineares, mas 
desdobradas em rede de relações possíveis ou 
não de serem estabelecidas. 
 

Fernando Cocchiarale 
 

O projeto de cursar o Mestrado em Artes Visuais, na linha de pesquisa em Processos 

Criativos, é antigo para mim. Ciente do desenvolvimento da minha produção artística, que 

dialogava com aspectos ligados à arte contemporânea, tornou-se primordial a sistematização e 

os aprofundamentos, especialmente reflexivos, inclusive já iniciados com a pesquisa referente 

à minha monografia1 da Especialização2. Considerando a qualidade e o enfoque do Programa 

de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGVA), da Escola de Belas Artes (EBA), da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) optei em cursar este Mestrado, visando a minha 

qualificação decorrente do aprofundamento artístico e intelectual. 

O título da dissertação indica os limites da pesquisa REDES VIVAS: nexos poéticos 

mediados pela cerâmica contemporânea. A dissertação apresenta uma rede de relações, de 

diálogos – visuais, conceituais, históricos, reflexivos – em torno do processo da minha 

produção artística, especialmente a desenvolvida durante o Mestrado, enquanto objeto de 

estudo focado na cerâmica inserida no contexto da arte contemporânea, conforme apresentado 

no diagrama visual [figura 0]. A pesquisa objetivou construir uma poética visual para ser 

apresentada em exposição final, na Galeria Cañizares, em Salvador, paralelamente à redação 

da dissertação. As questões que nortearam a pesquisa foram: 1) É possível pesquisar sobre a 

rede e trabalhar este conceito com comunicação e trânsito na cerâmica contemporânea? 2) 

Como construir uma rede colaborativa, de encontros mediados pela cerâmica – estar e 

trabalhar com o outro? 3) Como mostrar a relação que as pessoas mantém com seus objetos 

cerâmicos utilitários, contaminados de afetos, que celebram tanto momentos triviais quanto 

momentos importantes de suas vidas e, por vezes, se transformam em relíquias? 4) O que, 

conceitual e materialmente, está implícito na captura fotográfica de objetos de cerâmica? 5) 

Esse é um fazer cerâmico híbrido, expandido?  

 

                                                 
1 Denominada Sistemas Elementares de Queima: uma alternativa para as aulas de cerâmica. Disponibilizada 

para empréstimo na Biblioteca Central (UFPB), Campus I, João Pessoa; e na Biblioteca da Escola de Belas 
Artes (UFBA), Salvador.  

2  Em Fundamentos Metodológicos da Apreciação e Crítica no Ensino das Artes, no Departamento de Artes 
(UFPB). 
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Com enfoque poético-teórico, esta dissertação apresenta três Capítulos, a saber: 

No Capítulo 1, denominado Antecedentes Poéticos, apresento uma análise da minha 

produção artística anterior ao meu ingresso no Mestrado, especialmente a partir de 1990 

quando inicio pesquisas experimentais no campo escultórico, evidenciando o diálogo entre a 

argila e diversos materiais em várias séries de obras, dilatando o limite da cerâmica por 

envolver dois polos distintos: a produção de raiz, associada à contemporaneidade, à impureza, 

ao cotidiano. Revisito a cerâmica inserida no percurso histórico da arte, especialmente na 

passagem do período moderno (demarcado por especialistas de 1880 até 1960, 

aproximadamente) para o contemporâneo (com o surgimento da pós-modernidade na década 

de 1970), destacando o experimentalismo e a incursão da cerâmica enquanto linguagem 

contemporânea, confluindo teorias, obras e artistas com a minha obra. Analiso, inicialmente, o 

ready-made cerâmico, Fonte, de Marcel Duchamp (onde dialoguei com a semiótica pierciana, 

relacionando matéria, forma e função) e considero a importância dessa obra por revelar 

questões conceituais, seminais para o contexto da cerâmica na arte contemporânea; e Carl 

Andre com a relação diferenciada entre obra e espaço físico, dialogando com a instalação 

Quebra-cabeça. Apresento ainda a série processual de instalações Nexos, baseada em duas 

questões formais e conceituais, o nó enquanto complexidade, movimento e transformação 

(associada ao conceito de neobarroco), e a rede enquanto princípio das relações sistêmicas (os 

nexos da vida, da Natureza), além do contexto colaborativo influenciado pela obra de Celeida 

Tostes, que traz o outro para suas obras, bem como as aproximações com as obras de Eva 

 
 

FIGURA 0 – Rosilda Sá, Diagrama Visual da Pesquisa 
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Hesse e Angel Garraza; e Sublimatórios (obra também composta por fotografias), que destaca 

os objetos utilitários cotidianos, focada no vaso polimorfo, advento de civilização, entre o 

vazio e o pleno (e a relação com as minhas lembranças – as imagens amadas) em dialogo com 

as obras de Ives Klein, Armand e Naomi Falk. Ambas as instalações trazem a reflexão sobre o 

espaço físico enquanto agente ativo (a modalidade artística instalação) e, ainda que 

relacionadas a questões míticas, consideram o jogo conceitual, semiótico e estético que revela 

a força polissêmica das obras. Elas anunciaram temas destacados nas obras apresentadas nos 

Capítulos seguintes (os desenhos de terracota, a instalação, a colaboração, os objetos 

cotidianos, a confluência das linguagens: cerâmica e fotografia). Trabalhei amparada pelos 

textos de Omar Calabrese, Fritjof Capra, Giulio Carlo Argan, Rosalind Krauss, Lígia 

Canongia, Brian O’Doherty, dentre outros.  

Optei, ao longo da dissertação, pelos termos “experimental” ao me referir sobre 

pesquisas no realizadas no campo da cerâmica artística, além da previsibilidade técnica, que 

contribuíram para ampliar o seu limite; e “argila” ao invés de barro, pelo fato de ele ser usado 

nos estudos científicos que abordam sobre essa matéria-prima; e usei o itálico nas palavras em 

outros idiomas, nos títulos das obras de arte, dos livros, dos eventos ou para destacá-las.  

 Afinidades Experimentais é o título do Capítulo 2, onde, inicialmente, apresento a 

performance Passagem, de Celeida Tostes, que discute acerca do vaso primordial, vaso útero 

focado na origem da vida e no sentido da arte. Analiso a minha produção realizada durante o 

Mestrado centrada nas questões do elemento nó (inclusive, encerrei plasticamente esse ciclo 

temático), da rede e do vaso (enquanto desenho permanente, ainda que polimorfo), mas que 

não foi exibida por ocasião da exposição final, onde teci nexos vivenciais (com destaque para 

a minha imersão soteropolitana), poéticos e teóricos. Para tanto, vasculhei as minhas 

memórias da infância, destaquei o saber da experiência; apresentei a cerâmica considerando o 

fio modelador focado nos quatro elementos, especialmente a argila (matéria-prima natural, 

não renovável e sua relação com o fazer cerâmico, com a modelagem, com a transformação). 

Contextualizei a minha produção artística dialogando com o pós-modernismo que abarca 

várias manifestações artísticas, intensificando as questões voltadas para o espaço, para a 

matéria, para o conceito e para o corpo. Aproximei artistas, obras e poéticas também 

centradas nessa matéria que dilataram a cerâmica como um “campo expandido”, nos termos 

de Rosalind Krauss, repleto de possibilidades distanciadas de seu núcleo tradicional, reflexo 

da dissolução das fronteiras das linguagens, pois assimilou os caminhos e conceitos que se 

abriram da metade da década de 1960 até meados da década de 1970, a partir da Arte 

Conceitual, da Arte Povera, da Arte Processual, da Arte Ambiental, da Performance e da 
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Land Art; assim, o conceito de cerâmica contemporânea é uma extensão do conceito de arte 

contemporânea. Apresentei as obras Ad-vento; Acolhimento (dialogando com a obra de Naomi 

Falk); Modeladores, uma série fotográfica que dialogou com o “conceitualismo lúdico” dos 

artistas Peter Fischli e David Weiss, bem como com a série Terra Modelada de Anna Maria 

Maiolino, as deusas-mães pré-históricas, as estatuetas Licocós dos Carajá, o imaginário de 

santos e divindades religiosas e com a obra colaborativa Field, de Antony Gormley; e 

Distorções (performance coletiva que se aproximou de Mira Schendel, Deborah Colker, Ai 

Weiwei, Miquel Barceló e o grupo Rimpa Eshidam). Apresento, ainda, a resposta estética de 

Zhou Wendou ao ready-made cerâmico, Fonte de Duchamp; e finalizo com a apresentação da 

minha obra interativa e efêmera denominada Bolas, da série Brincar, onde proponho a 

subversão da função lógica do vaso, milenarmente transmitida, para uma ação estética, lúdica. 

Ancorei a reflexão nos textos de Gaston Bachelard, Cecília Salles, Isabela Mendes Sielski, 

Omar Calabrese, Pércio de Souza Santos, Rosalind Krauss, Maria Celeste de Almeida 

Wanner, Cristina Freire, Arthur Danto, dentre outros.  

 Convivendo é o título do Capítulo 3, onde abordei sobre a exposição final do 

Mestrado. Analisei a identidade visual da exposição; explicitei acerca do projeto expográfico 

para a Galeria Cañizares, em Salvador, com as devidas plantas baixas do local; detalhei acerca 

das obras expostas, com seus conceitos, processos poéticos, de montagem e sua recepção pelo 

público. As obras foram apresentadas em instalações, com recurso temático focado na 

cerâmica utilitária. Em Cerâmica e mais Cerâmicas (after Kosuth) agreguei o componente 

estético e histórico da Arte Conceitual com Joseph Kosuth para discutir sobre a linguagem da 

cerâmica, justapondo a relação entre objeto, imagem e conceito. Aprofundei a discussão, 

analisando o verbete “cerâmica”, com seu conceito expandido pela dilatação de seus atributos 

em função das assimilações históricas e trouxe as considerações do próprio Kosuth sobre 

Duchamp e o ready-made, alinhavando a questão iniciada desde o Capítulo 1 acerca da 

natureza da cerâmica e a discussão fundamentada enquanto pesquisa acadêmica. Outra 

aproximação foi com o poema Cerâmica, de Carlos Drummond de Andrade, que joga com a 

realidade e a representação, hibridizando a vida com a cerâmica, e sintetiza aspectos 

específicos abordados na minha obra: o sentido da vida é o uso, usar a vida é viver. A 

cerâmica no contexto doméstico cotidiano funcionou como “dispositivo relacional”, pois 

deflagrou a criação de uma rede colaborativa, de encontros e comunicações com as pessoas, 

visando a celebração de momentos e a produção da série fotográfica Inventário (onde fui 

recebida pelas pessoas em seus lares para fotografar objetos cerâmicos) e Imagens Amadas. 

Na instalação Inventário, a fotografia funcionou como extensão da linguagem da cerâmica – 
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através do tema e do conceito, e subverteu o objeto cerâmico pelo modo de apresentação, a 

fotografia de objetos cerâmicos sobre prateleiras, a representação da representação. Todo o 

processo da obra (idealização, produção e exposição) dialogou com a obra Articles of China, 

de Willian Henry Fox Talbot. Em Imagens Amadas, recebi as pessoas em meu ateliê, nos 

Encontros Modeladores, mantendo a rede viva para a produção de desenhos de objetos 

utilitários, feitos com fios de argila e queimados em forno a lenha; na instalação foi criado um 

espaço de imersão híbrido, entre a cerâmica e o desenho montado sobre as paredes. Em rede, 

analisei acerca da cerâmica, do processo criativo e do campo relacional, questões, também, 

diluídas ao longo do Capítulo. Ancorei-me nos textos de Jorge Fernandez Chiti, Joseph 

Kosuth, Charlotte Cotton, Jean Baudrillard, Maria Celeste de Almeida Wanner, Cecília Salles, 

Nicolas Bourriaud, Icleia Borsa Cattani, dentre outros. Privilegiei nos Apêndice e Anexos 

apenas o material – texto, convite e clipagem – relativos à exposição Convivendo por ser o 

foco e objetivo da pesquisa. 

Naturalmente diluído pela presente dissertação, o projeto de pesquisa norteou, 

inicialmente, o processo centrado no acordo de complementaridade entre a prática e a 

reflexão, em igual relação. A construção da dissertação se configurou em tirar da 

subjetividade e trazer para o corpo escrito um pensamento reflexivo, unindo as teorias mais 

apropriadas, realizado concomitante à prática, atenta ao que a obra revelava, à sua gênese e 

seu campo operacional de criação, de instauração, pois assim se configura a pesquisa em artes 

visuais. Nesse sentido, o tema que apresento está comungado com o próprio fazer, que, 

enquanto modo operacional metodológico, se aproxima da Poïética3, uma pesquisa 

experimental em que os fazeres pensante e artístico são indissociáveis. Considerando que o 

artista-pesquisador na Universidade tem o compromisso em produzir conhecimento, os 

resultados obtidos com a pesquisa – a exposição e a dissertação (enquanto leitura do domínio 

público da academia e conjunto de componentes que concretizam um pensamento visual 

estruturado) poderão trazer contribuições no campo da cerâmica e da arte contemporânea no 

Brasil. Seus resultados serão difundidos a partir das atividades que desenvolverei na Unidade 

de Ensino onde sou lotada como Professora, o Departamento de Artes Visuais (DAV), da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa. 

                                                 
3 Nome, primeiramente, usado pelo escritor Paul Valéry que passou a fazer parte das artes visuais. Significa a 

obra em construção, diferentemente da estética que analisa a obra depois de pronta. A Poïética respalda esse 
campo teórico-filosófico de pesquisa, segundo René Passeron (1997) ela estuda a “conduta criadora”, a 
“conduta da ação”, da “obra em execução”, onde o artista-pesquisador encontra seu modo próprio de produção, 
atento aos significados apresentados no próprio modo como a obra é feita. 
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1 ANTECEDENTES POÉTICOS 

 
[...] as artes, como qualquer outro objeto de estudo, 
requerem um tipo de conhecimento íntimo que só 
nasce através de um amor prolongado e uma devoção 
paciente. 

                                                           
Rudolf Arnheim 

 

 

A produção artística que considero relevante é apresentada neste Capítulo numa 

sequência cronológica de maneira a se verificar a expansão da pesquisa realizada antes do 

meu ingresso no Mestrado. 

Desde que entrei em contato com a argila e a cerâmica, em 1983, essa matéria e essa 

linguagem tornaram-se meio de expressão para minha produção artística. Inicialmente, dando 

mais ênfase ao processo técnico, comecei a desenvolver, em 1990, pesquisas experimentais no 

campo escultórico, até agora em curso, evidenciando o diálogo entre a argila – crua e 

queimada – e diversos materiais (papel, luz, madeira etc.) e objetos industriais pré-definidos, 

especialmente de metal, deslocados de seus contextos (pregos, parafusos, torneiras, pedaços 

de motor de carro, fios de metal, chocalhos, correntes, ciscadores, grampos etc.); como 

também objetos cerâmicos, incorporados à matéria maleável ou associados após a queima. 

Assim, com esse processo poético4, produzi diversas séries: Orgânicos [figuras 1, 2 e 3],  

Pinhas [figura 4], Quebra-cabeças [figuras 5 e 14], Sublimações [figuras 6 e 7], Luminárias 

[figura 10], dentre outras, que participaram de exposições coletivas e individuais no Brasil e 

no exterior5. 

Embora imersa no fazer artesanal, na linguagem tradicional da cerâmica, presente no 

modo típico de produção dessas séries, como é o caso das técnicas de modelagem com a 

utilização do rolinho – a sobreposição de fios de argila –, também denominado acordelado6, 

da placa e do torno; da pintura, onde aplicamos engobes7 para baixa temperatura; do 

                                                 
4 Apresentado no vídeo Sonhos de Argila, Desejo das Mãos (1992), direção Elisa Maria Cabral.  
5 Destaco os 12º, 13º, 14º e 16º Salão Paranaense de Cerâmica, Museu Alfredo Andersen (MAA), Curitiba; 

Organicus – Formas e materiais orgânicos da arte contemporânea brasileira, Instituto Cultural Brasileiro 
(ICBRA), Berlim; Biennale Internationale d’Art Ceramique, Anciene Glacière de Saint Gilles, Bruxelas; 
Exposição individual, Galeria Sérgio Porto, Rio de Janeiro; e Cerâmica Brasileira – Construção de uma 
linguagem, Centro Brasileiro Britânico, São Paulo. 

6 Saber tradicional dos índios amazônicos (Cf. SÁ, 2001). 
7 Obtido com a utilização de barbotina colorida composta de argila líquida misturada com óxidos e corantes na 

cor desejada.  



23 
 
 

acabamento com o brunimento8; mas, especialmente, pela queima diferenciada com processos 

tradicionais, empíricos, em fornos de estrutura fixa a lenha para a obtenção da terracota9, essa 

produção dialoga com misturas e concepções que dilatam o próprio limite da cerâmica, 

envolvendo dois polos distintos: a produção de raiz – ligada à tradição oral e ao patrimônio 

cultural imaterial –, associada à contemporaneidade, à mistura, à impureza, ao cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Técnica tipicamente indígena, o polimento aplicado com seixo rolado ou com espátulas de metal sobre a 

superfície da peça, em “ponto de couro”, produz um brilho suave. Em determinadas obras, pelo contrário, 
optamos por apresentar um aspecto rústico ressaltando a cor da matéria queimada. 

9 Literalmente terra cozida, cerâmica queimada em baixa temperatura, entre 600-1000ºC. No que concerne à 
temperatura, a cerâmica pode ser de baixa, de média temperatura (entre 1000-1150ºC) e alta temperatura (entre 
1150-1400ºC), sendo esses números relativos, pois, as argilas e massas cerâmicas têm reações distintas 
conforme cada patamar de queima – nisso, os autores divergem (Cf. SÁ, 2001). 

 
 

FIGURA 2 – Rosilda Sá, Sem título, 1994 
 

 

 
 

FIGURA 1 – Rosilda Sá, Sem título, 1991 
 

 
 

FIGURA 4 – Rosilda Sá, Sem título, 1997 
 

 
 

FIGURA 3 – Rosilda Sá, Sem título, 1994 
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FIGURA 6 – Rosilda Sá, Sublimação VIII, 2004 
 

 

             
 

FIGURA 5 – Rosilda Sá, Complementação, 1990-2005 
 

  
 

FIGURA 7 – Rosilda Sá, Sublimação XII, 2005 
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Experimentar a associação de materiais diversos, no caso da cerâmica, é lidar, 

simultaneamente, com entrelaçamentos e com o limite de resistência da argila, em flexões 

operativas que assume riscos, especialmente pelas transformações distintas dos materiais 

durante a secagem e a queima. Enquanto a argila é informe e maleável, o metal é resistente e 

pré-definido, materiais com fisicalidade e aspectos distintos, com qualificativos em suas 

essências, ainda que tenham a mesma origem mineral, a argila é, como diz Gaston Bachelard 

(1991, p. 25), “terra molhada” e o metal é “terra flamejante”, mesmo guardando essas 

distinções, ambos derretem em contato com altas temperaturas. Toda argila tem seu ponto de 

sinterização, ou seja, o ponto máximo de maturação dos seus componentes pela ação do 

fogo/calor durante a queima. A partir daí, a matéria perde a resistência e amolece, se funde, 

volta ao estado de magma. 

Motivada pela pesquisa em testar o limite de resistência da matéria, com a inserção de 

outros objetos, priorizei o uso da argila com chamote – material cerâmico comercializado em 

diversas granulometrias –, que adicionado à argila ou à massa cerâmica reduz a retração 

durante a secagem, mais especificamente, durante a queima, evitando trincamentos. 

Principal etapa do processo cerâmico, a queima diferencia o resultado final e pode 

contribuir para a definição de uma poética. A cerâmica resulta de um ciclo dinâmico entre os 

elementos da natureza, que se interagem, finalizando com a queima. A partir da emissão de 

fogo/calor durante um período determinado, operam-se reações físicas e químicas concretas, 

irreversíveis, produzindo dureza e resistência ao corpo cerâmico, acompanhadas de variações 

no peso, na coloração, na sonoridade e nas dimensões. Mas também é a etapa onde ocorrem 

os imprevistos, as perdas das peças, a abertura do forno é sempre uma surpresa10. Por isso, 

aprofundei os estudos sobre fornos11 e queimas com enfoque na tecnologia de culturas pré-

industriais que utilizavam combustíveis sólidos e ressaltei, na minha produção, os resultados 

obtidos com essa etapa do processo, impregnados de energias, evidenciando as primeiras 

qualidades sensíveis da matéria, com o diferencial dos efeitos provocados pelo contato das 

chamas e das cinzas das madeiras sobre as superfícies das peças. 

Incorporando à escultura cerâmica outros materiais e objetos, numa “justaposição de 

elementos”, aproximei-me das pesquisas experimentais iniciadas historicamente pelos artistas 

do período moderno (do início do século XX) e suas assemblages, notadamente no dadaísmo, 

com os ready-mades de Marcel Duchamp (1887-1968) e pela “poética do objeto encontrado” 

                                                 
10 O forno, em diversas passagens literárias é associado a um grande vaso que exerce sua função uterina. 
11 Escrevi a monografia Sistemas Elementares de Queima: uma alternativa para as aulas de cerâmica (2001); e 

publiquei, pela Editora Universitária/UFPB, os DVDs sobre o tema: Mestre Abimael e a Queima Cerâmica: 
compartilhando saberes tradicionais (2004) e Forno de Papel (2007). 
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de Kurt Schwitters (1887-1948). Também das pesquisas centradas na cerâmica na década de 

1940, de Pablo Picasso (1881-1973) e Juan Miró (1893-1983) quando associaram objetos à 

matéria. Outra aproximação é com a “estética da acumulação”, a reunião de objetos distintos 

na produção de uma obra, objetos que Giulio Carlo Argan denomina “coisas vividas” (1992, 

p. 360), rompendo, com isso, a fronteira da arte e da vida cotidiana das pessoas, nas décadas 

de 1950 e 1960, quando artistas de diferentes correntes na Europa e nos Estados Unidos 

utilizaram esse procedimento poético ou a chamada “estética do cotidiano”. 

Nessas séries que produzi e citei anteriormente destaco a aproximação com a obra do 

catalão Antony Tápies (1923-), [figuras 8 e 8a]. Influenciado pela filosofia e pela arte oriental, 

ele se inseriu no Informalismo europeu, com a “pintura matérica” e, nos anos 1970, na Arte 

Povera. Com isso, passou a incorporar em sua obra “objetos sólidos”, materiais diversos não 

convencionais – corda, argila, madeira etc. Direcionada intencionalmente para o 

empobrecimento da pintura, a Arte Povera rompe com os processos industriais e se aproxima 

da Natureza, evidenciando uma sociedade, também, empobrecida centrada na riqueza material 

e na prosperidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tápies realizou uma série de esculturas em cerâmica, priorizando a argila chamotada, 

realizada no ateliê de cerâmica da Galerie Lelong, em Grasse, com a assistência especializada, 

onde predominou seu repertório de signos, elementos gráficos urbanos, marcas, rastros, 

registros, movimento e luz que dialogam com o cotidiano e o sagrado numa apreensão 

fenomenológica – a percepção imediata pelo homem do mundo à sua volta, numa iconografia 

do sofrimento e da dor física e espiritual.  

   
 

FIGURAS 8 e 8a – Antony Tápies, Pied, e Sem título, 1991 
 



27 
 
 

 

Oportuno destacar, ainda, algumas dentre várias das influências marcantes para a 

minha obra nessa época: ter conhecido a ceramista e professora Celeida Tostes (1929 – 

1995)12; ter participado da “Residência Artística” em Marselha, sul da França, promovida pela 

Association Le Hors-là, com estágio no Atelier de Terre, da École Supérieure des Beaux-Arts 

de Maiseille/Luminy (1993)13; bem como da oficina Lo crudo, lo quemado com Angel 

Garraza no Museu Alfredo Andersen (MAA), Curitiba (1995), voltada para a construção de 

uma obra coletiva e efêmera.  

 

 

1.1 A CERÂMICA REVISITADA  

 

A linguagem artística da cerâmica em sua matriz é artesanal, um processo rudimentar, 

realizada em várias etapas, portanto, assentada em bases tradicionais. Com um percurso 

histórico, desde a Pré-História, o entendimento do processo experimental da cerâmica no 

contexto atual requer o acompanhamento da passagem da arte moderna (demarcada por 

especialistas de 1880 até 1960, aproximadamente) para a contemporânea. Sabemos que ambas 

são distintas no que tange a diversas questões e que cada época guarda o “espírito de seu 

tempo” (zeitgeist). No entanto, as assimilações das tendências e rupturas geradas pelas várias 

correntes internacionais, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, durante o século XX, 

foram seminais aos desdobramentos históricos. Com o fim do modernismo na arte e o 

surgimento da pós-modernidade (na década de 1970), operaram-se mudanças definitivas 

relativas à concepção de arte, aos conceitos, às técnicas, aos materiais, portanto, 

redimensionando os processos poéticos, estéticos, teóricos, o papel do artista e o próprio 

espaço da arte.  

A arte produzida na cena contemporânea é, portanto, reflexo dos acúmulos e das 

experimentações históricas como, também, reflexo do próprio contexto contemporâneo, 

globalizado, híbrido, acelerado, transdisciplinar, plural, polissêmico, neobarroco, mestiço, 

                                                 
12 O crítico Marc Berkowitz me apresentou durante a minha exposição Fragilidade, na Galeria de Arte do 

Instituto Brasil-Estados Unidos (IBEU), no Rio de Janeiro, em 1989.  Na ocasião, estive em seu apartamento-
ateliê, onde oportunamente conheci a sua pesquisa com a cerâmica. 

13 Fruto do intercâmbio cultural franco-brasileiro liderado pelos artistas Catherine Kieffer e o paraibano Raul 
Córdula, através da Association Le Hors-là, quando foram promovidas várias exposições, residências de 
artistas, publicações etc., reunindo artistas e intelectuais da França e do Brasil numa parceria marcante 
iniciada em 1992. 
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aberto à alteridade etc. Justamente por isso, a arte contemporânea combina materiais, 

linguagens, tecnologias e locais de maneira ilimitada.  

Nesse sentido, destaco inicialmente no modernismo, artistas que criaram várias 

possibilidades poéticas, expressando diversos conteúdos inerentes à linguagem da cerâmica, à 

fisicalidade, portanto, a conceitos relativos à sua natureza, que, igualmente a outras 

linguagens artísticas, se insere no contexto da arte contemporânea. 

 

 

1.1.1 Marcel Duchamp e o ready-made cerâmico 

 

A primeira pontuação histórica, determinante, é Marcel Duchamp, considerado por 

vários pesquisadores o fundador da arte contemporânea, ligado ao Dadaísmo, iniciado em 

1916 – desenvolvido durante os anos da Primeira Guerra Mundial –, com as ideias de antiarte, 

imbuídas de niilismo irônico. Dentre a sua produção, destaco para este estudo os ready-mades 

com as investidas sobre a “autonomia” do objeto de arte e as consequências geradas a partir 

deles. Maria Celeste de Almeida Wanner (2010, p. 122) explica que o surgimento dos ready-

mades “tornou-se um dos principais índices de contemporaneidade, que vão marcar todo o 

século XX, dando origem ao que veio a ser denominado, bem mais tarde, nos anos 1970, de 

apropriação.”   

Objetos “apropriados” pelo artista que se tornaram arte pelo seu “deslocamento” de 

significado, como explica a historiadora Rosalind Krauss “[...] transplantado do mundo dos 

objetos ordinários para o domínio da arte pelo simples fato de ter sido assinado pelo artista.” 

(1998, p.88). Com isso, Duchamp determinou que arte é aquilo que ele indica, inclusive 

desvinculada da sua participação na fatura do objeto, do virtuosismo técnico.  

Com os ready-mades ele relegou a composição regida por leis próprias de harmonia e 

equilíbrio, as questões formais, a hegemonia das linguagens etc. A arte passou a ser potência 

conceitual, idéia e não manufatura, superando a realidade retiniana, não era mais “objeto 

autônomo”, nem “procedimento operativo”, como explica o historiador Giulio Carlo Argan, 

mas “[...] uma alteração do juízo, intencionalmente arbitrária.[...]” (1992, p. 358), um ato de 

seleção, de movimentos estratégicos, que questionou, segundo Krauss (1998, pp. 88 e 91), a 

natureza da produção artística, esta também passou a ser o próprio “[...] ato especulativo de 

formular questões”. O tema principal que se instalou questionou: “[...] o que ‘faz’ uma obra 

de arte?”  
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Na medida em que o ready-made não representa o “espírito sensível” do artista, por 

não ter sido produzido por ele, tenta alterar, como explica Argan, a “razão social” da arte na 

sociedade burguesa, pois não produz riqueza, autoridade e poder, pois não existe produção de 

objeto com valor de mercado feito pelo artista (1992, p. 355). Mas, obviamente, o mercado e 

o sistema da “Instituição Arte”14 são poderosos e tudo é passível de ser legitimado, 

incorporado ao sistema e, portanto, representar um valor, como ocorreu com os ready-mades, 

editados como múltiplos (série de um protótipo), pelo marchand Arturo Schwarz, em 1964. 

Para a crítica de arte brasileira Ligia Canongia (2005, p. 23): 

    

Duchamp tem a verve da contemporaneidade, apesar de ser um artista 
moderno. O readymade é a matriz das invenções contemporâneas. Se a idéia 
era liberar a arte de regras, normas e procedimentos sistemáticos e 
prefixados, o readymade o faria de forma luminar. 

  
 

O mais célebre ready-made denominado Fonte (Fontaine), 1917, fotografado por 

Alfred Stieglitz (1864 – 1946), [figura 9], é, curiosamente, um urinol de porcelana15 

industrializado, invertido, assinado e datado com o pseudônimo R. Mutt/1917, nome alterado 

do fabricante, mais um trocadilho ortográfico, típico em sua obra, além de trazer o erotismo16 

com humor. A obra foi “suprimida”, propositalmente (Cf. CABANNE, p. 92), numa 

exposição organizada por ele e outros artistas, na recém criada “Society for Independent 

Artist”, em Nova Iorque, fato que levou a torná-la, segundo Roberta Smith, a “quintessência 

da obra de arte ‘protoconceitual’” (SMITH, 1997, p. 182). Com os ready-mades, Duchamp 

subverte as normas, transborda os limites, escapa às convenções e traz para o espaço físico, 

expositivo algo relacionado a outro contexto, transformando-o em arte, com valor estético, 

pelos motivos já expostos e considera a completude da obra pela participação do público com 

o “coeficiente de arte”17.  

                                                 
14 Circuito valorativo centrado no sujeito artista e em sua arte, que, juntos, geram uma cadeia de implicações 

articuladas (FOUCAULT apud SIMÃO, 1997, p.13). 
15 Produto cerâmico branco, vitrificado e por vezes translúcido, queimado em alta temperatura, portanto 

resistente. Na sua composição contém, além do feldspato e do quartzo, o caulim – argila primária, pura e 
branca. A porcelana é a “arte que atinguiu um virtuosismo técnico insuperável”, por isso é considerada a 
“dádiva da China à humanidade” (Cf. DAVID, 1991). 

16 A significação desse tema para Duchamp pode ser conferida em sua entrevista a Pierre Cabanne (1987, p.150-
151). 

17 Para Cristina Freire “Essa fração seria resultante da relação entre o que o artista desejou manifestar e ficou 
latente na obra, de um lado, e aquilo que o observador apreende do trabalho, mas que não foi deliberadamente 
intencionado pelo artista, de outro.” (2006, p.35). 
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Com as considerações a seguir, ponho-me não só como interpretante dessa obra, num 

processo semiótico “triádico”18, mas a desdobro enquanto artista, expondo acerca de sua 

influência em minha obra. 

Destaquei, propositalmente, essa obra de Duchamp por se tratar de um objeto 

cerâmico industrial e utilitário, que denominei ready-made cerâmico. Ele, mesmo tendo sido 

“deslocado” de seu contexto habitual original, e com isso produzido um novo sentido, 

também continua a deflagrar leituras acerca da sua funcionalidade/utilidade, a relação com o 

corpo em práticas diárias, sejam domésticas ou não (no nosso contexto cultural urbano, é 

visível a relação signo, objeto e interpretante). Ainda que Duchamp não tenha produzido 

cerâmica, nem esteja tratando exatamente sobre cerâmica com a obra Fontaine, ela revela 

questões conceituais, seminais, para o contexto da cerâmica na arte contemporânea, mesmo 

que não tenha sido a sua intenção19. Isso porque qualquer objeto, e aqui particularmente os de 

cerâmica20, são inerentes a diversos conceitos, dentre eles, matéria, forma e função, num 

processo semiótico, como é o caso de Fontaine. 

Imbuída de uma sensualidade implícita, sugestiva – visível nos seus contornos, na 

corporeidade da matéria, de caráter orgânico e no próprio tema sugerido –, elaborada 

intencionalmente sob a influência formal de Fontaine e das hipóteses confrontadas ao objeto, 

incorporei na modelagem da escultura Sem título [figura 10], da série Luminárias, realizada 

com a técnica do rolinho, uma torneira de cobre, um elemento que nessa síntese visual se 

apresenta ambígua, tanto remetendo ao próprio título Fonte do ready-made – reforçada por 

um desenho feito com pregos sugerindo o movimento da água e pela luz azul artificial 

embutida no seu interior gerando um efeito luminoso – quanto a essa impossibilidade pela 

própria estrutura da escultura que permeia o objeto utilitário (luminária), embora não 

exercendo essa função; mas, destacadamente com a associação do corpo em práticas 

fisiológicas relacionadas ao vaso/urinol e seu design de porcelana funcional para o seu 

                                                 
18 Santaella (2004) explica que o signo na teoria peirciana se caracteriza pela autogeração, ou seja, uma cadeia 

triádica indissolúvel – signo – objeto – interpretante –, relação denominada semiose. O primeiro é o signo ou 
representamen que está em relação de representação para o objeto (o segundo), para fins de sua significação 
para um interpretante (o terceiro); assim, a semiose se desenvolverá em outros signos indefinidamente (ad 
infinitum). 

19 Duchamp declarou na entrevista a Pierre Cabanne: “É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença 
tal, que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença 
visual e ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto.” (1987, p. 80). 

20 Ao longo da dissertação abordo a cerâmica enquanto linguagem (com materialidade e suporte específicos), 
portanto, um campo semiótico, sendo assim, invariavelmente, qualquer produto/objeto que se inscreva no 
contexto cerâmico (científico, industrial, arquitetural, artístico etc.), ao ser trazido para o campo da arte, pode 
(e deve) ser discutido enquanto contribuição para as ampliações poéticas e conceituais de vários artistas no 
contexto da arte contemporânea, especialmente se a pesquisa está centrada nesta linguagem (estatuto ou 
categoria de arte). 
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contexto lógico, uma aproximação distinta entre o ready-made cerâmico de Duchamp e a 

manufatura artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Percurso histórico 

 

Seguindo a análise histórica, percebemos que o percurso experimental da cerâmica e 

sua apresentação enquanto linguagem contemporânea se inicia com os artistas modernos que 

passaram a destacá-la na produção escultural, sejam eles ceramistas ou não21, seja no conjunto 

de sua obra ou em obras distintas. O mesmo que ocorreu com a fotografia em relação aos 

avanços experimentais, ocorreu com a cerâmica em consequência das pesquisas de artistas 

                                                 
21 Vamos observar ao longo da História, mas especialmente na arte contemporânea, que a utilização da argila e 

da cerâmica independe, por parte dos artistas, de sua iniciação nessa área, pois, em várias produções a fatura é 
delegada a outrem, a oleiros, ceramistas que lhes dão suporte técnico, além de que essa produção necessita de 
local adequado com equipamentos específicos. 

 
 
FIGURA 9 – Alfred Stieglitz, Fonte, fotografia 

do ready-made de Marcel Duchamp, 1917 
 

 
 

FIGURA 10 – Rosilda Sá, Sem título, 1995 
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não ceramistas, assim como de artistas não fotógrafos, e suas poéticas com essas linguagens. 

No entanto, antes de abordar sobre eles, destaco três importantes ceramistas no contexto 

histórico: Bernard Leach (1887-1979), Lucie Rie (1902-1995) e Hans Cooper (1920-1981). 

Após anos de estudos no Japão, o retorno à Inglaterra, em 1920, destacou Bernard 

Leach como disseminador da união entre as filosofias oriental e ocidental, visível em suas 

cerâmicas. Escreveu A Potter’s Book, livro importante na difusão de seu pensamento e de sua 

obra, que se tornou uma espécie de bíblia consultada por inúmeros artistas. Ligado à docência, 

montou ateliê em St. Yves, fez escola e atraiu artistas de vanguarda. Outros destaques na 

Inglaterra, a partir da década de 1940, foram os ceramistas Lucie Rie, com uma obra 

predominada pela forma finamente torneada, e Hans Cooper, um inovador que imprime em 

suas obras um design original. Também ligados à docência, fizeram escola e são importantes 

referenciais. 

Ainda nos anos 1940, Pablo Picasso trabalhou diretamente a olaria Madoura, da 

família Ramie, em Vallauris, França, e Juan Miró, em colaboração com o ceramista José 

Llorens Artigas (1892 – 1980) e seu filho, em Gallifa, Espanha. Os dois apaixonaram-se pela 

cerâmica, tornaram-se ceramistas, projetaram-na com obras inconfundíveis. É notório que 

abriram um leque de possibilidades com suas inovações e subjetividades contribuindo, 

definitivamente, para amenizar o preconceito e suas consequências, que durante muito tempo 

foram acirrados em relação à cerâmica, por estar associada aos processos manuais, utilitários 

e, por isso, ser conceituada como arte menor22, decorativa, arte isolada. 

No decurso dos anos 1950, nos Estados Unidos, o célebre e revolucionário ceramista 

Peter Voulkos (1924-2002) contribuiu para os avanços experimentais da cerâmica. Ao 

produzir esculturas queimadas em alta temperatura que desafiavam as formas cerâmicas 

tradicionais, desconstruiu a técnica e construiu esculturas (formas utilitárias típicas do 

repertório cerâmico) influenciadas pelo Expressionismo Abstrato [figura 11], inclusive 

realizou uma exposição denominada Abstract Expressionist Ceramics, em 1966. O destaque 

era a ação/performance sobre a matéria ao torneá-la. Na mesma proporção que Jackson 

Pollock (1912-1956) subverteu a pintura, Voulkos o fez com a cerâmica ao criar um “novo” 

processo de trabalho, uma poética, diferente do saber essencialmente técnico, em sintonia com 
                                                 
22 Essa questão enfoca a classificação hierárquica na distinção entre arte/artesanato, artista/artesão, trabalho 

intelectual/trabalho manual. Alfredo Bosi (1995, p.14) explica que, historicamente, essa hierarquia “[...] se 
impôs durante o Império Romano, tinha um claro sentido econômico-social. As artes liberales eram exercidas 
por homens livres; já os ofícios, artes serviles, relegavam-se a gente de condição humilde.” Embora não seja 
a questão a ser abordada com este estudo, a discussão sobre artista/artesão, artesanato/arte perdura, para a 
antropóloga Profª Drª Maria Lucia Montes, “A diferença entre o artesão e o artista é a diferença entre a feira 
e a galeria.” (informação verbal), argumento proferido durante a sua palestra A Cerâmica e o Futuro: uma 
velha arte para um novo mundo, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador, 19/03/2009. 
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o contexto da época, rompendo, portanto, com os códigos tradicionais, com o espaço lógico 

da cerâmica.  

Um movimento importante para a cerâmica nos anos 1960, nos Estados Unidos, foi a 

Funk Art (COOPER, 1987, p.189), liderada por Robert Arneson (1930-1992) e David 

Gilhooly (1943-) que, influenciados pelo Dadaísmo e pela Pop Art – centrada em aspectos da 

cultura de massa, reforçou os ícones da opulência, da produção e do consumo –,  realizaram 

obras conceituadas como objetos intencionalmente mal feitos, que desafiavam os conceitos de 

“correto” ou “incorreto”, em relação ao uso “legítimo” da argila. 

Ainda que diversos autores considerem que a arte contemporânea se inicia com a Pop 

Art, foi a partir do Minimalismo, iniciado na década de 1960, nos Estados Unidos, centrado 

em obras com encaminhamento racional, distanciado da subjetividade do artista, preciso, 

calculado, progressivo e sistemático – inclusive reagindo ao Expressionismo Abstrato e tudo 

que ele comportava, como expressão, espontaneidade, automatismo, improvisação e o 

absolutismo da pintura –, que a relação diferenciada entre obra/espaço físico (arquitetura) se 

intensificou. Segundo a análise de John A. Walker (1977, p. 17), o relacionamento entre a 

pintura e a escultura chegou, na década de 1960, a uma modificação radical: “[...] A pintura 

quis chegar a condição da escultura e vice-versa. [...]”. Essa não delimitação de fronteiras 

permitiu vários encaminhamentos. As esculturas abandonaram os pedestais e passaram a se 

utilizar das paredes e dos pisos das salas de exposições. Os artistas minimalistas construíram 

áreas espaciais fundindo modalidades artísticas, evidenciando questões arquitetônicas e a 

relação do observador e sua fruição. 

Um exemplo dessa “disposição” ou “composição escultural” é a obra Alavanca [figura 

12], de Carl Andre (1935-), um agrupamento de 137 tijolos23 de cerâmica refratária, objetos 

pré-fabricados, de uso específico, desprovidos de expressão, enfileirados no chão, numa 

lógica serial. A obra foi concebida sob a influência da Coluna Infinita, de Constantin Brancusi 

(1876 – 1957), como o próprio André afirmou; como também é uma operação de 

“deslocamento” de objetos inaugurada por Duchamp.  

 

 

                                                 
23 Objeto emblemático no campo da cerâmica estrutural, o tijolo tem sido usado por diversos artistas como 

suporte, matéria e conceito. Na cena contemporânea destaco o americano Charles Simonds (1945-) e suas 
intervenções com tijolos de argila em miniatura (ver Capítulo 2); a brasileira Brigida Baltar (1959-), que tanto 
elegeu o tijolo (terracota) quanto seu pó como elemento central em várias de suas obras e Carmem Perrin 
(1953-), professora da École Supérieure des Beaux-Arts, em Genebra, com a obra Oleiro, intervenção sobre 
fornos cerâmicos efêmeros numa olaria artesanal de produção de tijolos no sertão paraibano, durante o 
Intercâmbio cultural Laboratoire, em 1998. Cito, ainda, o suíço Jacques Kaufmann. 
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Relacionando à obra Alavanca, apresento a minha obra Quebra-cabeça [figura 13], 

uma instalação com fisicalidade orgânica, produzida artesanalmente a partir de encaixes 

modelados sob medida, com a técnica do rolinho, numa lógica progressiva de 

montagem/edição a partir de formas redondas articuladas, o oposto da lógica minimalista, da 

estrutura modular. A obra foi exposta em 1990, na II Arte Atual Paraibana, na Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC), em João Pessoa, e em Belém, durante a exposição 

individual Fragmentação, no Museu da Universidade Federal do Pará, em 1991. Três quebra-

cabeças editados com encaixes distintos no tamanho, na quantidade e na cor, montados no 

chão sobre papel artesanal de fibra de bananeira24, contínuo, que media cinco metros de 

comprimento por três de largura, produzido em meu ateliê. O quebra-cabeça enquanto 

repertório plástico-conceitual está presente em várias obras, ao longo da minha produção.  

Pela primeira vez, utilizei o piso do local expositivo, montando uma obra 

tridimensional influenciada pela emblemática imagem do chão de terra/argila do Nordeste, os 

naturais desenhos craquelados recortando a matéria nos períodos de seca; além de associações 

formais com partes do corpo – cérebro, células, articulações; mas, especialmente influenciada 

pela obra da artista paraibana Marlene Almeida (1942-), que desenvolve pesquisa pioneira na 

Paraíba com a terra, os pigmentos argilosos, as resinas e a Natureza – sendo esses os 

principais elementos de sua obra pictórica, escultórica, fotográfica e em outras modalidades 

                                                 
24 Papel produzido a partir do caule da bananeira, cozinhado em fogão a lenha, água e soda cáustica, em panela 

de terracota para retirar o tanino e a lignina. A fibra pura é, então, macerada e misturada com água e carboxi 
metil celulose (CMC), quando se produz papéis de variados tamanhos. No caso desta obra, o papel 
monumental foi feito sobre o piso do meu ateliê, não por imersão, mas por adição. 

 
 

FIGURA 12 – Carl Andre, Alavanca, 1966 

 

 
 

FIGURA 11 – Peter Voulkos, Jupter 2, 1994 
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artísticas contemporâneas que apresentam vários conceitos filosóficos. Delimitei o espaço 

físico pelas dimensões do papel que deveria manter o público circundando a obra, no entanto, 

as reações e as relações do público com ela foram diferentes, as pessoas tocavam a superfície 

das peças, tentaram caminhar sobre elas, sentiram a textura do papel. Uma experiência 

sensorial que não foi prevista por mim, mas pela própria obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FIOS DE ARGILA – TECENDO NEXOS 

 

Após anos trabalhando com esculturas em cerâmica, com o objeto autônomo, ainda 

que associando materiais, iniciei o aprofundamento sobre a noção de espaço-tempo25 através 

da criação de duas instalações para a exposição Amplexos, realizada em 2005, no Centro 

Cultural de São Francisco, em João Pessoa, selecionada para o Projeto Artes Visuais sobre 

Arte Contemporânea, sob a curadoria da Profa. Dra. Maria do Carmo Nino. Apresentei na 

                                                 
25 A partir do novo pensamento científico, especialmente, introduzido por Albert Einstein, com a Teoria da 

Relatividade e a Mecânica Quântica, profundas mudanças ocorreram nos conceitos de espaço, tempo, matéria, 
objeto, causa e efeito, o universo deixou de ser visto como uma máquina (cartesiana), para ser descrito como 
um todo dinâmico, cujas partes estão inter-relacionadas. A visão de mundo que surgiu a partir da física 
moderna, se caracteriza como orgânica, holística, ecológica e visão sistêmica. O conceito espaço-tempo, 
portanto, é um continuum, ou seja, o tempo e o espaço tridimensional formam um conjunto de quatro 
dimensões. Dentre outros, o filósofo Gaston Bachelard e o físico Fritjof Capra nortearam suas pesquisas 
considerando essa mudança de paradigma. 

 
 

FIGURA 13 – Rosilda Sá, Quebra-cabeça, 1990 
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exposição as instalações Sublimatórios (ver tópico 1.4) e Nexos [figuras 14 e 15], obra central 

que suscitou questões acerca das relações entre o ser humano e a sua existência, considerando 

o próprio título da exposição que deriva do latim e designa abraço, portanto, conceitualmente 

um abraço espiritual, mítico, simbólico, que nos liga em redes diversas. Nexos foi baseada em 

duas questões formais e conceituais, o nó enquanto complexidade, movimento e 

transformação, e a rede enquanto princípio das relações sistêmicas, de fluxo continuo. 

Em sua gênese, esta obra é norteada pela colaboração, em trocas de afetos quando 

diversas pessoas confeccionaram os laços e nós (pequenos objetos de terracota) e em duas 

citações: uma da carta do Cacique Seattle – “Tudo está entrelaçado, o homem não teceu a 

trama da vida ele é apenas um fio...”26 – e outra de Leonardo Boff acerca da antropologia das 

relações, do ser humano e sua condição pan-relacional, “O ser humano é um entrelaçamento, 

um nó de relações, voltado em todas as direções. [...]” (1997, p.86).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Paráfrase da versão escrita por Ted Perry, inspirado no discurso do cacique: “Todas as coisas estão ligadas. 

[...] Não foi o homem que teceu a rede da vida; ele é um fio nessa trama.” (PERRY, 2006, s/p). 

    
 

FIGURAS 14 e 15 – Rosilda Sá, Nexos, 2005 
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Formalmente a instalação apresentou uma rede de elos, de laços, de nós de terracota, 

além das misturas com fios de arame e cobre presos com pregos sobre a parede, montada na 

Sala do Capítulo, numa espécie de nicho, de capela. Usando argilas oriundas de localidades 

do Estado da Paraíba, em variadas cores, os fios foram produzidos com o auxílio de 

extrusoras27 em espessuras, tamanhos e quantidades diversos, e queimados em fornos a lenha 

de estrutura fixa, com chama direta. A obra foi elaborada em função do contexto espacial. O 

desafio, no entanto, foi ocupar o espaço imponente do monumento barroco mais importante 

do Estado, o Centro Cultural de São Francisco28, e a obra deveria ser incorporada a ele, 

dialogar com ele. Não existiu um modo prévio de montagem, eu criei aproximações de 

formas, tons, cores, tamanhos, num jogo intuitivo.  

Nessa modalidade artística, tanto se considera a relação espacial, contextual, física, in 

loco, quanto temporal com o fruidor que imerge inteiramente na obra. A pessoa que está ali 

leva consigo a sua realidade e faz suas leituras pessoais em relação à obra. Este, portanto, é o 

espaço da experiência humana, espaço da percepção, nos quais, como explica Lucia Santaella, 

“[...] o conceito de espaço passa a ter um estatuto psíquico, social e histórico que apresenta 

uma multiplicidade transbordante de facetas.” (2007, p.164). 

Durante a inauguração da exposição disponibilizei fios de argila para que o público 

modelasse e deixasse seus laços e nós para serem incorporados às novas montagens da obra. 

O público levou de presente outros já queimados, então, trocamos nexos. Creio que convidar 

o público a participar da obra é uma maneira de acolhê-lo, portanto de abraçá-lo. 

Considerando a colaboração com a inserção do outro na experiência estética, a participação na 

feitura de vários desses objetos modelados com fios de argila, ocorreu em ocasiões diversas 

além da exposição, em encontros de afetos e trabalho em grupo com meus alunos, amigos, 

familiares, além da minha participação e do meu assistente Ivanildo Oliveira. Os projetos 

colaborativos que influenciaram Nexos foram desenvolvidos por Celeida Tostes (1929–1995), 

destacadamente os “amassadinhos” que geraram a instalação Gesto Arcaico [figura 16], e 

Antony Gormley (1950-) com a série Field (ver Capítulo 2). A aproximação com Celeida 

continua, também, pela atividade docente (ela lecionou na Escola de Belas Artes – EBA –, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – e no Parque Lage). No Brasil, foi a partir de 

sua obra e experimentalismos que a argila e a cerâmica se inseriram no contexto da arte 

                                                 
27 Equipamento cilíndrico preenchido com argila plástica, que, ao ser pressionada por um êmulo, sai no formato 

da bitola disponível. O mesmo princípio do espremedor de batatas. 
28 Conjunto arquitetônico que abarca a Igreja de São Francisco e o Convento de Santo Antonio, um dos 

monumentos mais importantes e bem conservados da arte barroca brasileira do século XVII. 
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contemporânea, um trabalho pioneiro – ainda que Celeida fosse bastante conhecida, sua obra 

não obteve uma consagração. 

Exibida na XXI Bienal Internacional de São Paulo, em 1991, Gesto Arcaico foi 

composta por “amassadinhos”, mantidos crus, produzidos em mutirão por diversas pessoas 

com quem Celeida teve contato, anônimos e conhecidos. Um gesto da mão sobre um punhado 

de argila plástica, permissiva, dócil. É a impressão de simples gestos individuais e coletivos. 

Com isso, num gesto de comunhão, ela simbolicamente toca a mão do outro através dessas 

pequenas oferendas, o compartilhar da artista com seu público, numa inter-relação com as 

pessoas, ela traz o outro para a obra. 

As obras da série Nexos e Gesto Arcaico dialogam, então, pelo contato com o outro, 

pelo trabalho colaborativo, pela ocupação do espaço, pela exposição do múltiplo, do 

conceitual, da matéria.  

Nexos foi pensada desde o início como uma obra processual, com isso surgiram novas 

possibilidades formais, conceituais e de diálogo com o espaço, que se concretizaram numa 

série de três instalações.  

Nexos #2 [figura 17] foi montada em 2007 durante a exposição coletiva Integração 

27529, no Núcleo de Arte Contemporânea (NAC), da UFPB, em João Pessoa. Novamente 

trabalhei com uma rede de desenhos e formas sobre a parede, incorporando apenas os objetos 

em tons mais claros usados na primeira versão, bem como outros materiais, como a terracota 

carbonizada30, os fios de elástico roliço preto e pregos. 

Sem uma regra prévia de montagem, a criação desses desenhos inicia com a 

localização e ocupação do centro da parede, seguido do entorno até delimitar o espaço 

desejado. Associei os fios pretos montados sobre pregos, ora presos nos pequenos objetos de 

terracota, ora não, usando as possibilidades de movimentos circulares, angulares e lineares, 

gerando desenhos, tanto indecifráveis quanto sugestivos, que dialogaram com os detalhes 

enegrecidos das peças carbonizadas e foram realçados com o fundo branco da parede, numa 

experiência única, lúdica e efêmera. Desenhos gestuais como se transferidos de uma folha de 

papel feitos com nanquim, contrastando com o piso geométrico e sequencial da lajota 

hidráulica do espaço físico. 

 

                                                 
29 Com curadoria da Profa. Marta Penner, a exposição recebeu a visita de crianças de uma creche. Elas se 

detiveram nessa obra e se envolveram numa atividade plástica usando fios de argila, onde trocamos nexos.  
30 Obtida durante uma segunda queima, redutora, depois da peça queimada (biscoitada), numa lata com 

serragem, onde se limita a entrada de oxigênio, gerando variações tonais imprevisíveis no corpo da matéria, 
que podem ir do cinza claro ao preto (Cf. SÁ, 2001).  
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1.2.1 Nexos da Vida – entrelaçados em rede 

 

Convidada para participar numa sala especial, durante a exposição Panorama da 

Cerâmica Paraibana31, realizada em 2008, no XII Festival Nacional de Arte (FENART), na 

Fundação Espaço Cultural (FUNESC), em João Pessoa, apresentei Nexos #332 [figuras 18 a 

                                                 
31 Curadoria de Diógenes Chaves. 
32 Obra registrada em vídeo pelo artista paraibano Chico Dantas, publicada no DVD: Nexos – videopoema 

documental (Cf. www.rosildasa.blogspot.com). 

  
 

FIGURA 17 – Rosilda Sá, Nexos #2, 2007 

 
 

FIGURA 16 – Celeida Tostes, Gesto Arcaico, 1991 
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23]. O contexto, o potencial do espaço medindo 20,35m2, construído com paredes de madeira, 

deflagrou definições acerca da elaboração da obra e dos materiais mais adequados para a 

proposta, bem como para a sua ocupação. Montar e desmontar esta instalação com meu 

assistente foi um rico laboratório. O espaço físico foi um componente estético importante, 

provocador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

FIGURAS 18 a 23 – Rosilda Sá, Nexos #3, 2008 
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Além dos objetos e materiais usados nas duas versões anteriores, acrescentei outros, 

numa ocupação distinta das precedentes: uma rede simétrica construída com laços e nós de 

terracota, interligada por fios de elástico roliço preto, montada sobre três paredes (duas 

paralelas medindo 5,50m e uma central medindo 3,70m) com altura de 2,80m, confluindo de 

maneira decrescente sobre uma pequena plataforma suspensa e presa sobre a parede do fundo; 

essa plataforma rústica, posicionada no centro, montada com estrutura de madeira, tela de 

arame, tecido e barbotina, é uma espécie de “altar ao pó, ao humano, ao perecível”33; sobre 

ela um montículo de argila em pó, disposto no centro; cascalhinho bege cobriu o piso de 

cimento e, sobre uma meia parede (medindo 1,80m) pintada com pó de terracota, a paráfrase 

da carta do Cacique Seattle: Tudo está entrelaçado, o homem não teceu a trama da vida, ele é 

apenas um fio....Nessa mesma meia parede, na parte externa ficaram as indicações da 

instalação. 

A relação da obra com o contexto foi uma das contribuições do Minimalismo para a 

arte contemporânea, como mencionei anteriormente. A obra é elaborada em função do espaço 

específico. O espaço físico (paredes, cantos, teto, chão etc.) é utilizado como suporte, portanto 

um agente ativo, um campo que interage, dialoga e estrutura a obra. 

Canongia (2005, p. 65) considera que “[...] O próprio conceito de ‘instalação’ que 

temos hoje parte do pressuposto dessa relação necessária entre o acontecimento formal 

propriamente dito e o lugar de sua apresentação.” A relação intrínseca entre a obra e o lugar, 

portanto, é a questão principal dessa modalidade artística. É a construção de um ambiente 

onde o observador imerge na obra, seu corpo e seu ponto de vista a percorrem [figuras 24 a 

26]. Cristina Freire considera que são montagens transitórias, efêmeras, num espaço 

específico, mas que “não tem permanência física no tempo”; ela diz, ainda, que o contexto da 

galeria ou do museu são fundamentais nessa poética, pois reconstrói criticamente o espaço, a 

partir de um arranjo próprio de elementos (2006, p. 40, 46). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Comentário expresso pela Profª Mª das Vitórias de L. Rocha. 

    
 

FIGURAS 24 a 26 – O público na obra 
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Historicamente, a Merzbau de Kurt Schwitters, construída três vezes (entre 1923 e 

1937), pode ser considerada proto-instalação. Mas foi Marcel Duchamp quem interferiu pela 

primeira vez no espaço expositivo, com seus environments 1.200 Sacos de Carvão (1938) e 

Milhas de fio (1942), demonstrando plena consciência da composição espacial e revelando 

sua visão estratégica ao perceber um filão, um “precedente inaugural” na História da Arte (Cf. 

O’DOHERTH, 2002). Obviamente que a modalidade artística “instalação” não deriva, 

apenas, dessas obras e artistas. 

O elemento em destaque nesta obra é o nó, fazer e desfazer laços e nós são gestos e 

movimentos executados cotidianamente para inúmeras finalidades, são operações diárias, 

simples e complexas, são gestos conceituais e evidenciam que não são ações individuais 

(existenciais), mas, ao contrário, são ações compartilhadas (coletivas). No contexto social 

(coletivo), sempre o homem necessita do outro para se comunicar, essa presença coletiva 

revela o espaço relacional, desdobrando-se em compreensões, assimilações e estranhamentos 

sobre o intrincado tecido do mundo contemporâneo. Nós, enquanto termo, também é um 

pronome pessoal usado no plural, dirigido a ambos os gêneros, deslocando-se do único para o 

múltiplo, do nó para os nós – entre nós, o pronome do grupo, da comunidade, do social, do 

político. Em tempos de internet – do homem isolado, individualista –, onde a máquina, a 

tecnologia é predominante, esta aproximação é um modo de vida que visa um olhar mais 

cuidadoso com o outro, o coletivo, o nós. 

O ser humano percorre sua existência numa complexidade de relações, desdobrando-

se em estruturas neobarrocas que se expandem em expressões diversas: sociais, políticas, 

econômicas, culturais, estéticas, virtuais, dentre outras. É precisamente o contexto 

contemporâneo que Omar Calabrese destaca como marcado por contrastes, ambivalências, 

instabilidades, polidimensionalidades, mutabilidades, ambiguidades, contradições, embates e 

entrelaçamentos de realidades distintas, a exemplo dos avanços científicos, tecnológicos, 

culturais e sociais diante da miséria e da barbárie. Ele correlaciona a partir de nove pares 

conceituais complementares, dentre eles o nó e o labirinto, vários aspectos da sociedade e da 

cultura contemporânea, que trazem à mente o barroco34 como mentalidade, não para revivê-lo, 

e considera que o neobarroco é “[...] um ‘ar do tempo’ que alastra a muitos fenómenos 

culturais de hoje, em todos os campos do saber, tornando-os parentes uns dos outros, e que ao 

mesmo tempo, os faz diferir de todos os outros fenómenos de cultura de um passado mais ou 

menos recente [...]” (1999, p.10). Em virtude da complexidade, do paradoxo, da 

                                                 
34 Maria do Carmo Nino considera que “Sentir-se atraído pelo barroco, aflorar seus excessos, é sempre arriscar-

se a experimentar vacilar suas referências, brincar com limites, fazer um pacto com a inquietação.” (2000, s/p). 
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indecidibilidade é que ele destaca as figuras do labirinto e do nó como uma questão 

contemporânea. Complementando o entendimento conceitual, trago um dado poético do 

escritor Claudio Daniel (2000, s/p, grifo do autor) que se aproxima da minha obra: “O 

neobarroco não é uma escola, [...] não é uma vanguarda; não se preocupa em ser novidade. 

Ele se apropria de fórmulas anteriores, remodelando-as, como argila, para compor o seu 

discurso”. O caráter plural e lúdico, a sensação de inacabado, de algo que pode sempre 

continuar, num ad infinitum, são características do neobarroco, presentes na série Nexos. 

Esta obra foi motivada pela questão mítica acerca da argila, à qual o homem atribuiu a 

sua gênese35 – o homem veio da terra e a ela retornará –, a metáfora da existência, do 

princípio e do fim, um ciclo que não impõe outra ordem à Natureza. A obra expõe um altar ao 

pó, à nossa humanidade, à humildade de nossa origem, para onde voltaremos e a consciência 

dessa condição, entrelaçada em rede para fazer sentido (nexo).  

Segundo Fritjof Capra (2005, p. 45, 234) a “chave” para entender a compreensão da 

“natureza da vida” é a rede. Considerar a metáfora central da ecologia, a questão dos sistemas 

vivos como redes. As redes que interagem com outras redes, onde tudo está entrelaçado num 

princípio de interdependência, formando redes de relações, é entender o discernimento da 

relação entre ser humano, Natureza e vida. Os princípios da ecologia alicerçados na 

concepção de rede de relações da vida – a interdependência, a reciclagem, a cooperação, a 

parceria, a flexibilidade e a sustentabilidade entre diversos fenômenos (biológicos, sociais, 

culturais etc.) – são fundamentais para a manutenção, dentre outros aspectos, da “qualidade de 

vida”. Ainda que existam diferenças bem claras, que convivem relacionalmente, entre 

ecossistemas (comunidades ecológicas) e comunidades humanas, ou seja, a estrutura social 

evidencia a “tensão” entre economia (dominação, competição e expansão) e ecologia 

(parceria, cooperação e conservação), sendo esse o desafio da sustentabilidade ecológica. 

O tecido social com suas estruturas hierárquicas, movidas pelo sistema capitalista, são 

espaços de poder36 – político, econômico, simbólico etc. –, dominação, manipulação etc., 

nesse sentido, outro aspecto relativo à “qualidade de vida” está no afeto que catalisa as 

relações humanas, construindo redes de encontros, diálogos, confianças, trocas, 

compartilhamentos, amizades, solidariedades. As vivências de afetos com as pessoas que 

                                                 
35 Disponível na versão original em latim no livro Ser e Tempo, de Martin Heidegger, essa fábula-mito com base 

grega, também bíblica (das religiões judaico-cristãs), igualmente presente na mitologia de outras religiões, foi 
relacionada ao “cuidado” como a verdadeira essência (ethos) do ser humano, conforme traduziu o teólogo 
Leonardo Boff (1999, p. 45).  

36 Ver os estudos de Max Webber. 
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participaram da modelagem dos pequenos objetos em terracota, como já mencionei, 

permearam a gênese da série Nexos. 

Considerando as correlações de aproximações com essa série, trago, além de Celeida 

Tostes, citada anteriormente, Eva Hesse (1936 - 1970). O mergulho histórico que fez 

referência ao desenho no espaço físico, aos nós trançados de corda está em sua obra. Seu 

trabalho contribuiu para estabelecer uma variável estética pós-minimalista (antiforma), uma 

vertente crítica ao Minimalismo. Ela desenvolveu experiências com materiais industriais (a 

exemplo do látex e da fibra de vidro) que faziam referências à corporeidade, à sensualidade, à 

contingência, à ausência e à emoção (uma obra entrelaçada às passagens dolorosas e 

marcantes de sua vida, com ressonância 

psíquica). Devido à consistência dos 

materiais (flexíveis), várias de suas obras se 

apresentavam penduradas nos tetos ou 

paredes, considerando a importância do 

espaço físico na montagem. Right After 

(Mesmo a seguir), de 1969, [figura 27], por 

exemplo, é uma rede enroscada de fios, 

pendendo de ganchos no teto, toda 

interligada. Uma estrutura suspensa e 

convidativa, de linhas tridimensionais com 

aspecto natural, ainda que se tenha empregado cordas de fibra de vidro com resina. 

Outra aproximação é com o espanhol Angel Garraza (1950-), escultor e ceramista 

destacado na cena internacional, professor, doutor na Universidad del Pais Vasco, em Bilbao. 

Sua escultura monumental Vínculo [figura 28], presa na parede, expressa o encontro de duas 

massas cerâmicas com cores distintas, vinculadas entre fios cerâmicos. Formas orgânicas 

sugestivas, duplicadas, próxima da 

simbologia do infinito, dos pulmões que 

respiram unidos, de distintos corações que 

se nutrem. Dualidade, contraste, simetria, 

ordem e ritmo em relação dialógica e 

composicional. Matéria e forma – num 

desafio técnico pela ousadia formal com o 

material utilizado. Sua obra fala do 

 
 

FIGURA 28 – Angel Garraza, Vinculo, 2001 
 

 
 

FIGURA 27 – Eva Hesse, Right After, 1969 
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encontro com o outro, da existência, da vida, do que é pessoal e universal, o que ele conhece, 

embora não compreenda, como os mecanismos que nos fazem sensíveis à dor, ao amor, à 

amizade. Sua produção artística se destaca pela utilização da argila como matéria principal em 

pesquisas experimentais, explorando suas qualidades expressivas. Produziu nas variadas 

escalas, inclusive em projetos urbanísticos. Indiscutivelmente, sua obra contribuiu para 

expandir o campo da cerâmica no contexto da arte contemporânea. 

Falar acerca da vida, especialmente destacando a cerâmica, é também falar de sua 

função cotidiana, como no tópico a seguir. 

 

 

1.3 RECIPIENTES COTIDIANOS – VAZIO E PLENO 

 
 
Molda-se o barro para fazer um vaso; 
É o espaço dentro dele que o torna útil. 

 
Lao Tzé 

 

O vazio dos vasos, em geral os objetos utilitários, são despercebidos quanto à sua 

força sígnica. Quando se trata de urna, comuns nas sociedades pré-industriais, a função do 

objeto é notório, pois o mesmo já preconcebia a colocação de um corpo, com todo o seu ritual 

relativo à morte. Nos objetos rituais (não cotidianos), a mediação é com o sagrado e sua 

transversalidade. Contudo, no que se refere a outros objetos, pensa-se pouco sobre o vazio. 

Esse assunto é bastante estudado, teorizado, seja filosoficamente, seja culturalmente e me 

interessa quando relacionado à produção cerâmica. 

Numa alusão à própria história da cerâmica, ligada à origem da produção sistemática 

de objetos utilitários no Neolítico37 e sua principal função de transformar/cozinhar e guardar 

alimentos e líquidos, como também uma espécie de tributo aos ceramistas, principalmente os 

artesões anônimos, a instalação Sublimatórios [figuras 29 e 30] apresenta vasos, jarros, 

panelas, tigelas etc. em terracota. Quatrocentos e cinquenta objetos utilitários38, vasos 

comunicantes, de variadas formas e tamanhos expostos de maneira crescente, numa 

diversidade simples, sobre uma plataforma rústica construída com tijolos recobertos com 

                                                 
37 Presume-se que as mais antigas vasilhas em terracota provêm de Çatal Hüyük, 7000-6000 a.C., cidade 

neolítica localizada na região de Anatólia, Ásia Menor, atual Síria (Cf. COOPER, 1987). 
38 Produzidas pelos oleiros Valdecy Mendes de Freitas e José Antonio Bezerra, na olaria deste último, em Santa 

Rita – PB, a partir das minhas orientações. 



46 
 
 

barro socado, tendo no centro folhas de madeira (compensados) cobertas com barro seco em 

pó, onde os objetos foram organizados, numa espécie de altar ou de fogão a lenha. 

A obra também é composta por duas fotografias de dois fornos meus durante o ápice 

da queima, com o fogo intenso [figuras 31 e 32]. Essas imagens pontuam conceitualmente a 

etapa de sublimação da matéria argila, sua transformação definitiva, irreversível. O elemento 

fogo e seu poder transformador se presentificam enquanto conceito a partir das fotografias, 

remetendo a questões filosóficas e operacionais, relacionando às linguagens – cerâmica e 

fotografia (questão discutida na obra Inventário, ver Capítulo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

FIGURAS 29 a 32 – Rosilda Sá, Sublimatórios, 2005 
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Montada no Corredor da Via Sacra, no Centro Cultural de São Francisco, em João 

Pessoa, durante a exposição Amplexos (ver tópico 1.3), Sublimatórios guarda no próprio título 

uma das chaves enunciativas, pois em sua definição são os objetos onde se recolhem os 

produtos das sublimações químicas. Na instalação, esses “corpos redondos”, ainda que vazios, 

guardam o que lhes é inerente, remetendo ao pleno, ao cheio. O oleiro trabalha com a matéria 

plástica dando-lhe forma, como diz Jacques Lacan: 

 

Talvez [...] a arte do oleiro a criar seus vasos seja o que há de mais 
representativo na fabricação a partir do vazio. O vaso metaforiza a criação. 
Um vazio surge na medida em que seus contornos são modelados pelas mãos 
do oleiro. Um vaso é um significante por excelência, desprendido de 
significado. Seu próprio valor utilitário vela tal vocação específica. O vazio, 
aqui, cria a perspectiva do preenchimento, evoca o pleno. (LACAN apud 
CRUXÊN, 2004, p. 44). 
 

 

O oleiro não produz o vazio, ele dá forma ao vaso para o vazio existir. A argila 

torneada e o vaso modelado abraçam o vazio. O pleno relativo ao vaso está na condição da 

utilidade, do uso, da funcionalidade inerente à própria forma cerâmica, que em seu “desenho 

permanente”39, histórica e cotidianamente comprovam isso. O vaso também metaforiza a 

forma humana, o seu corpo, a sua antropomorfia. Na terminologia específica da linguagem da 

cerâmica é corrente e usual falarmos corpo cerâmico, durante a modelagem o corpo dócil da 

argila maleável possibilita diversas intervenções, pelas qualidades da própria matéria 

enquanto crua, o corpo da matéria. 

Ainda que as associações ou os signos relativos ao barro/argila, ao oleiro e ao vaso 

estejam em várias passagens míticas, relacionadas ao sagrado, à origem humana, à vida e seu 

final, à morte, portanto, gerando no imaginário coletivo a relação com a essência, com o 

mistério humano, com a humanidade, necessita, enquanto jogo conceitual, semiótico e 

estético para se completar e se desdobrar, de interpretantes que formulem 

interpretações/elucubrações diversas, agregando ao contexto da comunicação social, novos 

signos/conjecturas, pois assim funciona a “tríade da semiose” e seu “movimento 

autogerativo” (como já foi destacado), isso, invariavelmente, revela a força polissêmica, 

inerente a uma determinada obra. 

A concepção da obra está ligada às minhas memórias e às imagens dos objetos 

cotidianos de terracota disponíveis entre o vazio e o pleno, que na adolescência eu via 
                                                 
39 Cf. Burlamaqui (1993, p.3).   
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semanalmente na feira livre de Casa Amarela, em Recife, que eu frequentava com a minha 

mãe. A motivação para acompanhá-la não estava apenas em lhe fazer companhia ou ajudá-la, 

mas, principalmente, em poder estar próxima, em ver, em tocar, em adquirir os objetos 

cerâmicos, que para mim tinham (e têm) tanta importância quanto a louça fina e porcelana 

utilitariamente servida na mesa e disposta nos móveis da casa que eu sempre admirei 

cotidianamente desde a minha infância.  

Eu também apreciava, na feira, a maneira como os vendedores arrumavam as peças no 

chão ou em tabuleiros, separadas formalmente e por tamanhos, sobrepostas, encaixadas, 

empilhadas das maiores até as menores, em conjuntos, da mesma maneira como são 

guardados nas cristaleiras e armários ou dispostos nos aparadores, mesas e outros móveis e 

locais da casa, como peças de quebra-cabeças que me encantaram e ficaram gravados em 

minha mente. Essas imagens amadas permaneceram vivas para mim. A relação entre as 

minhas lembranças e a significação que os objetos cotidianos de cerâmica têm para mim estão 

na gênese das obras colaborativas denominadas Inventário e Imagens Amadas (destacadas no 

Capítulo 3). 

Esse universo da matéria, da linguagem, do tema, era-me, inexplicavelmente familiar, 

mesmo sem eu ter contato, até então, com artistas, ceramistas, ateliês e olarias. Talvez, isso 

explique o motivo da minha prematura consciência acerca dos objetos cerâmicos que 

habitaram (e habitam) o meu cotidiano e o das pessoas e, justifique também, o meu desejo 

delineado desde aquela época de ser uma artista, uma ceramista. 

Os conceitos de vazio e pleno em obras pontuais na História da Arte estão em duas 

intervenções no mesmo espaço expositivo, realizadas por: Yves Klein (1928 - 1962), com O 

Vazio (Le Vide), de 1958, e Arman (1928 - 2005), com O Pleno (Le Plein), de 1960, na 

Galeria Iris Clert, em Paris. Uma obra dialogando com a outra, uma, a resposta para a outra. 

Pertencentes ao Novo Realismo, movimento criado na França em 1960, que propunha um 

método particular de percepção e comunicação do sensível, do real, como também, a criação 

de uma nova expressividade condizente com a realidade sócio-cultural do pós-guerra 

(Segunda Guerra Mundial). 

Conhecido por suas pinturas monocromáticas exclusivas no matiz azul (patenteada 

IKB – International Klein Blue), e suas Antropometrias em que usava modelos, corpos 

humanos, como “pincéis vivos”, além das intervenções com o elemento fogo, e o Salto no 

Vazio (1960), denominadas por Argan (1992, p. 555) de “operações estéticas”, Klein propôs, 
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em 1958, a exposição O Vazio influenciado pelo conceito Zen40. Um exemplo de que o 

vernissage “[...] faz parte integrante do dispositivo da exposição, modelo de uma circulação 

ideal do público [...]”, como considera Nicolas Bourriaud (2009, p.52), pois ele pintou a 

fachada da galeria de azul e nessa cor serviu os coquetéis aos convidados. Desconstruiu o 

espaço expositivo, desocupou a galeria, deixando-a vazia, sem mobílias e toda pintada 

internamente de branco, propôs uma obra imaterial (pinturas invisíveis num espaço limpo), 

evocando “zonas de sensibilidade imaterial”, uma zona neutra onde a representação não é o 

foco, mas, elas são induzidas a se centrarem na relação entre a realidade e as suas sensações. 

O vazio de Klein, como explica Hannah Weitemeier (2001, p. 31 e 33), era “[...] 

demonstrar o paradoxo de que o espaço podia ser totalmente divorciado do universo 

quotidiano dos objectos. [...]”, exposição inserida no que ele denominou “Época Pneumática”, 

onde o conceito de “pneuma” servia “[...] na sua acepção política, como uma emanação 

consciente de si próprio em relação à realidade circundante. [...]”. Assim, entendemos que não 

foi à toa que, poeticamente, Albert Camus escreveu no livro de honra da exposição: Com o 

vazio, plenos poderes (Avec le vide les pleins pouvoirs). 

 Em contra partida, Arman, conhecido por sua obra focada na poética da 

“Acumulação”, revela, segundo Nicolas Bourriaud, “a lírica dos depósitos e latas de lixo” 

(2009, p. 23). Para ele, qualquer coisa era passível de se transformar em obra. Amontoou, 

montou, colecionou diversos objetos do cotidiano, do mundo real, sistematizando o gesto de 

Duchamp. Com O Pleno ele entulhou a mesma galeria ocupada por Klein, do chão até o teto, 

com objetos diversos, “[...] um amontoado de lixo, detritos, sucata. [...] numa espécie de 

colagem às avessas, o lixo atingiu a massa crítica pressionando as paredes. Ele se encostava 

visivelmente à janela e à porta.” (O’DOHERTY, 2002, p. 106), de maneira tal que impediu o 

acesso dos visitantes ao contexto expositivo. Só era possível ver a exposição através da 

vitrine, na rua. 

Dois extremos, duas operações de ocupações do mesmo espaço expositivo, O Vazio e 

O Pleno, ambas atreladas à potência conceitual, não se excluem, não são dicotômicos, nem 

hierárquicos, ao contrário, se complementam. 

                                                 
40 Diferente do que possa ser correlacionado a niilismo, negatividade, ausência ou extinção, para o Zen Budismo 

o conceito de vazio se entrelaça à forma, como o vazio e a existência que não se excluem, sendo portanto, o 
estado de total desprendimento, de liberdade. Com a prática meditativa, e sua consequente serenidade e 
tranquilidade, gera no praticante a consciência de coexistência universal, ou seja, o universo está acolhido 
nele, na experiência do “vazio pleno”. Portanto, a prática budista é o encontro diário consigo mesmo, com seu 
eu e este com o universo, por conseguinte, com a iluminação interior, objetivando o “Absoluto inatingível”, 
que é inominável. O vazio, então, é essencial. O ceramista ocidental, pioneiro, que incorporou a filosofia Zen, 
tornando-se uma referência histórica, foi o inglês Bernard Leach após viver no Japão. 
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Outra aproximação a Sublimatórios é a instalação Swallow(ed) [figura 33], da artista 

Naomi J. Falk (1973-), que prioriza o recipiente cerâmico em várias obras. Aqui, ao invés do 

elemento fogo, é a água que está presente e, neste caso, a água salgada representando os 

oceanos e as lágrimas, contidas em tigelas de porcelana feitas a mão, dispostas lado a lado 

sobre duas plataformas semicirculares com madeira reciclada, clara, com vários patamares – 

como uma onda se elevando –, num tributo às pessoas afetadas pelas forças da Natureza, em 

várias regiões do Planeta. Atualíssima essa obra com os fatos recentes ocorridos no Japão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários artistas e obras, ainda que não sejam analisados neste estudo, destacam a forma 

cerâmica utilitária relacionada a temas ou conceitos específicos, como é o caso, dentre outros, 

no período moderno de Paul Gauguin e Pablo Picasso, e na arte contemporânea de Giuseppe 

Penone, Carmem Osuna, Claudi Casanovas e Carusto Camargo. 

A transversalidade do vaso cerâmico polimorfo representa a obra cerâmica no sentido 

amplo, com todas as suas possibilidades, disponíveis entre o vazio e o pleno. A cerâmica 

representada pelos objetos utilitários41 é um dos adventos da civilização ao longo da história 

da humanidade, desde a Pré-História, ligado aos fundamentos da existência – da manutenção 

da vida, ao abrigo dos corpos nos sepultamentos –, além dos objetos rituais de mediação com 

                                                 
41 Concomitantemente à massa empregada e ao tipo de queima, o produto final (cerâmica utilitária) é 

diferenciado considerando algumas técnicas de produção, tanto ligadas a uma manualidade artesanal – pressão 
manual, acordelado, torno – quanto a outras ligadas à produção industrial, como a colagem ou fundição, por 
exemplo. Processos distintos, produtos distintos e lógicas distintas, inclusive retratadas no romance A 
Caverna, de José Saramago, centrada numa parábola social que apresenta a anulação do trabalho cerâmico 
artesanal pela tecnologia, contextualizada pelos aspectos destrutivos do capitalismo. 

 
 

FIGURA 33 – Naomi J. Falk, Swallow(ed), 2006 
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o sagrado, predominando seu lugar de destaque no contexto cotidiano das pessoas, revelando 

suas tradições, suas memórias, suas necessidades, seus estilos, rituais domésticos, ou seja, a 

identidade cultural e social de cada povo42 que se hibridiza e se massifica cada vez mais com 

os efeitos dos processos expansivos da tecnologia, globalização e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
42 A antropologia simbólica estuda a cultura e seus sistemas simbólicos e significados partilhados. Alfredo Bosi 

explica que tanto nas “técnicas ceramísticas” quanto em outras “[...] formam-se na vida simbólica de todos os 
povos certos padrões estilísticos resistentes durante séculos, e que receberam da sua regularidade interna e do 
seu enraizamento comunitário uma força de reprodução extraordinária.” (1995, p.18). 
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2 AFINIDADES 
EXPERIMENTAIS 
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2 AFINIDADES EXPERIMENTAIS  
 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma 
a algo novo. Em qualquer que seja o campo de 
atividade, trata-se nesse “novo”, de novas coerências 
que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em 
termos novos. O ato criador abrange, portanto, a 
capacidade de compreender, e esta, por sua vez, a de 
relacionar, ordenar, configurar, significar. 

 
Fayga Ostrower 

 

 

Considerando o foco da minha reflexão contextualizada sobre a minha produção 

artística, não posso deixar de reconhecer que a maior influência histórica no Brasil para a 

minha obra, na área da cerâmica, é Celeida Tostes (1929-1995), tanto pelos motivos já 

apresentados no Capítulo 1 como pelo experimentalismo de sua obra quando, até então no 

País, não se produzia nessa área como ela produziu. Obviamente que inúmeros outros artistas 

e ceramistas fazem parte do meu elenco de influências, mas o meu recorte é sobre a sua obra, 

que dialoga, profundamente, com o conceito apresentado ao longo da minha reflexão: o vaso 

de cerâmica polimorfo, enquanto recipiente, com todas as suas possibilidades, representa a 

obra cerâmica no sentido amplo. 

Pesquisas realizadas através das pós-graduações no Brasil destacam a obra de Celeida 

como um marco referencial na história da cerâmica brasileira pela sintonia com o contexto 

expressivo da produção em arte da época, com o Neoconcretismo, especialmente as 

proposições experimentais, conceituais, teóricas, enfim, seminais de Hélio Oiticica (1937-

1980), Lygia Clarck (1920-1988) e Lygia Pape (1927-2004), fundamentais para a arte 

contemporânea brasileira, com destaque para a experiência com o outro, o participante ativo 

(Cf. SIELSKI, 2009; SILVA, 2006). A obra de Celeida apresenta conceitos teóricos 

complexos e inovadores, destaca a argila nas suas várias consistências. Investigou e teve sua 

obra influenciada pela tecnologia genética de determinados animais, a exemplo do pássaro 

joão-de-barro (Furnarius rufus), chamados por ela bichos oleiros. Segundo Regina Rodrigues 

(1998, p.18), a obra de Celeida traz “a memória profunda dos rituais”. 

A artista, como já mencionei, lecionou na Escola de Belas Artes (EBA) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Parque Laje, onde implantou a Oficina 

das Artes do Fogo e Transformações de Materiais, um laboratório dirigido às 

experimentações sensoriais com seus alunos, utilizando os elementos constitutivos da 
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cerâmica e sua alquimia. Tal destaque tinham suas aulas/vivências, que assisti-las foi 

denominada pelo verbo “celeidar”43. Indiscutivelmente, ela contribuiu, significativamente, 

para a formação de gerações de artistas. Isabela Sielski ao escrever sobre ela diz: 

 

Celeida viveu intensamente criando e ensinando, em um trabalho onde o 
coletivo acontecia no envolvimento real com o “outro”, aluno/espectador. 
Por isso a relação que existe entre sua obra e o espectador, além de situar-se 
no contexto da década de 70 no Rio de Janeiro, tem um forte vínculo com 
sua atividade docente, na qual ela buscava ativar no outro a sua criatividade, 
seu potencial, sem restrições de materiais ou procedimentos. Liberdade era 
para Celeida a chave da descoberta de si mesmo através da arte. (2009, p. 
586).  

 

Focada na produção colaborativa, Celeida envolveu os alunos, a comunidade, as 

mulheres e as crianças, enfim, diversas pessoas em seus projetos. Um dos mais destacados foi 

desenvolvido no Morro do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro44. No entanto, o trabalho 

matriz de sua produção e obra pontual na história da cerâmica contemporânea brasileira foi a 

performance (sem espectadores) Passagem [figuras 34 a 37], realizada num cenário preparado 

em seu apartamento no Rio de Janeiro, na presença de duas assistentes, em 1979, registrada 

em fotografia e vídeo e editado em livro. Passagem apresenta questionamentos acerca da 

origem da vida e sua relação sígnica com o vaso primordial, o vaso útero, o vaso urna 

funerária, o vaso antropomorfo e, consequentemente, o vaso como advento e ressonância de 

estágios civilizatórios. Um rito de passagem em que um grande vaso de argila é construído em 

seu entorno, ela é acolhida pela matéria em posição fetal, em seguida ela sai, eclode de dentro 

dessa forma. Como Celeida declarou, foi:  

 

[...] uma tentativa de voltar ao útero de uma mãe que não conheci. [...] 
Passagem foi para mim, a oportunidade onde mais pertenci a minha matéria-
prima de trabalho – ao barro, à Terra. A Terra como grande ventre, como um 
Cosmos. Preenchi o vazio do pote com meu corpo coberto de barro. Com os 
sons que saíam de mim, mas não correspondiam a palavras, encontrei o 
silencio. (TOSTES apud SILVA, 2006, p.41). 

                                                 
43 Cf. SILVA, 2006, p. 36. 
44 Fruto do projeto Formação de Centros de Cerâmica Utilitária nas Comunidades de Periferia Urbana do Rio 

de Janeiro – Chamadas Favelas, iniciado em 1980. A Profa. Dra. Isabela Frade, inspirada na obra de Celeida, 
desenvolve projeto extensionista e de pesquisa na Graduação e Pós-Graduação, focada na cerâmica, na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
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A obra diz do seu “processo de vida”, a narrativa fotográfica realizada por Henry Stahl 

foi apresentada na Galeria Rodrigo Melo Franco de Andrade, na Funarte, em 1979, durante 

sua primeira exposição individual. Sua obra e a de vários artistas, citados ou não neste estudo, 

com seus saberes experienciais45 contribuíram para a expansão da linguagem da cerâmica. 

 

 

 

                                                 
45 Qualidade existencial de um existente singular e concreto. Neste sentido, nomino o próximo tópico “O Saber 
da Experiência”, inspirada em Jorge Larrosa Bondía (Cf. Bondía, 2002). 

    
 

   
 

FIGURAS 34 a 37 – Celeida Tostes, Passagem, 1979 
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2.1 O SABER DA EXPERIÊNCIA 

 

Vasculhando as minhas memórias lembro-me que estar em contato com a Natureza, 

desfrutando da paisagem diária do mar e suas atmosferas de luminosidades variadas, 

contempladas habitualmente, como, também, brincar com a areia da praia e com a água do 

mar era dois dentre vários dos meus divertimentos prediletos. Tocar a areia, sentir sua 

consistência molhada ou seca, sua maciez e aspereza, brincar criando formas, cidades, casas, 

castelos, agregando objetos diversos existentes no entorno – mariscos, sargaço, conchas, 

tampas de garrafa, palitos de picolé, papel, plástico, fragmentos de terracota, pedrinhas, seixos 

rolados etc. –, além de criar desenhos e rabiscos sobre a areia na extensão da praia, em frente 

à minha casa da infância, em João Pessoa (onde haviam duas frondosas gameleiras plantadas 

pelo meu bisavô). 

Essas brincadeiras quase diárias de contato corporal – caminhar, nadar, sentir, tocar, 

amassar, modelar, molhar, secar, desenhar, boiar, mergulhar, deitar, cavar etc. – em qualquer 

horário do dia, sem restrições, de maneira lúdica e divertida, só, mas especialmente na 

companhia dos meus irmãos, primos, pais, avós, tios e amigos foram importantes para mim. 

Essas experiências com a areia e a água se estendiam para o maravilhoso quintal 

arborizado da casa da minha avó. Ali, a cor e a consistência da matéria eram diferentes, pois o 

contexto era outro, as associações neste caso foram com outros materiais – plantas, flores, 

frutas, folhas, papel etc. –, mas as brincadeiras eram igualmente intensas, se desdobrando 

inúmeras vezes com as repetições lúdicas dos gestos domésticos de armazenar, cozinhar, do 

cotidiano de manter a vida. 

Esse mergulho nas minhas lembranças vivenciais e afetivas, certamente é a fonte da 

minha predileção pela matéria e pela linguagem visual que elegi enquanto artista profissional 

– a argila e a cerâmica. Ainda que guardem diferenças, a argila e a areia, apresentam 

semelhanças de ações, de contato com a terra, com a Natureza. 

Analisando, neste Capítulo, a minha produção realizada durante o Mestrado – mas que 

não será exibida por ocasião da exposição final – ressalto que, ao me instalar em Salvador, 

adaptei minimamente o quarto alugado onde morei numa casa localizada na Ladeira dos 

Aflitos para realizar algumas obras inseridas na parte inicial da minha pesquisa. 

Nós, ceramistas sabemos sobre as particularidades do processo cerâmico, com suas 

limitações e seus constantes desafios, que nos solicita permanente compreensão e 

flexibilidade relativas a vários aspectos – tempo de maturação da obra, tempo da matéria e 
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suas transformações (a imprevisibilidade de lidar com os elementos naturais), as adequações 

do espaço do ateliê46 para cada nova produção, dentre outros. 

Ciente destas questões eu imergi no desafio da mudança geográfica e do 

distanciamento do meu referencial de produção, o meu ateliê em João Pessoa e da assistência 

especializada. Priorizei, então, a produção cerâmica sem a necessidade da queima, ora 

trabalhando com a argila crua, ora trabalhando com os laços e nós de terracota que dispunha 

(inclusive, encerrando este ciclo formal/conceitual/temático na minha produção artística), 

criando projeto de instalação, objetos, esculturas efêmeras, ações, performance e fotografias 

com enfoque expandido, experimental. Obviamente que a minha familiaridade com o 

universo cerâmico possibilitou essa adaptação. 

Mergulhar no recolhimento devido à exigência dos estudos e na introspecção 

necessária à minha produção artística concomitante à modelagem da argila me fez, 

inevitavelmente, voltar para o começo e ressaltar as minhas imagens amadas. Afinal, como já 

afirmou o filósofo Gaston Bachelard: “Modelagem! Sonho de infância, sonho que nos leva de 

volta à nossa infância!” (1991, p. 76). 

Abordando a infância como tema de devaneio, Bachelard escreveu sobre as 

“lembranças que vivem pela imagem, guardadas desde a infância, na memória”, que ele 

chamou de “imagens amadas” (1988, p. 20). De fato, essas imagens permanecem vivas para 

mim, como foram destacadas anteriormente, e se concretizaram em fios que teceram variados 

nexos poéticos mediados pela cerâmica contemporânea. 

 

 

2.2 CERÂMICA – MATÉRIA, CORPO, ESPAÇO, TRANSFORMAÇÃO 

 

O fazer cerâmico e suas etapas revelam, naturalmente, o fio modelador relativo ao 

imaginário dos quatro elementos – com suas “potências inesgotáveis” e seus “valores 

poéticos”, como considera Bachelard (1991). O percurso de criação dessa linguagem 

incorpora a força dos elementos primordiais, possibilitando a exata compreensão desse fio que 

os conduz, onde a água, o ar e o fogo mediam a argila/terra. A água, com sua potência 

dissolvente, amolece a terra absorvente, o ar seca e o fogo, com seu poder transformador, a 

endurece, mantendo esses elementos em profunda cooperação e alquimia acompanhada por 

cada artista/ceramista, pois esses elementos, como diz Katsuko Nakano, “não são conceitos 

                                                 
46 Cf. Salles (2006) e suas considerações sobre o ateliê do artista. 
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abstratos”, mas sim “forças vitais perceptíveis” (1989, p.67). Portanto, trabalhar com a 

cerâmica através dos seus elementos constitutivos, primordiais, é experienciar o conceito de 

transformação, inerente às “forças” dos elementos, especialmente da matéria argila, bem 

como a relação dinâmica entre Natureza, vida e arte. Mas, entendendo que ninguém domina 

as “forças” da Natureza, ela apenas nos permite a condução dos trabalhos, isso exige 

humildade e respeito. O privilégio que o ceramista desfruta do contato com os quatro 

elementos, o torna, poeticamente, um demiurgo. Destarte, é fundamental conhecer a essência 

da terra, da água, do ar e do fogo, o que invariavelmente, exige experiência e maturidade. 

Modelar a argila – o barro primordial, a terra doce, a matéria branda – é gesto 

ancestral, como também ação lúdica. O contato com a matéria informe, matriz, permissiva, 

plástica, favorece a compreensão de analogias, imersões, revelações de metáforas, evocando 

de maneira simbólica e vivencial devaneios imemoriais e involuções, como considera Maria 

do Carmo Nino (2000, s/p): “A modelagem da argila e suas propriedades inerentes de 

ductilidade, firmeza, elasticidade e unidade variáveis, fazem referências a manipulações 

arcaizantes.” Concomitante a essa questão está a oportunidade de se pensar sobre a relação do 

corpo com a matéria; o corpo do artista está presente, envolvido com a matéria e o gesto, 

especialmente as mãos ao amassar, preparar a matéria até o ponto ideal para ser modelada, 

afinal, o “[...] equilíbrio entre a mão e a matéria é um belo exemplo do cogito amassador [...].” 

(BACHELARD, 1991, p. 66, grifo do autor). Ação que não só modela a matéria, mas que, 

poeticamente, também modela o artista – ações simultâneas e complementares. Em se 

tratando do “percurso criador”, das “buscas estéticas” relacionadas ao projeto artístico, ou 

seja, o “tempo das criações de obras como o tempo de autocriação”, Cecília Salles considera: 

“O percurso criador, ao gerar uma compreensão maior do projeto, leva o artista a um 

conhecimento de si mesmo. Daí o percurso criador ser para ele, também um processo de 

autoconhecimento e, consequentemente, autocriação no sentido de que ele não sai de um 

processo do mesmo modo que começou [...].” (2006, p. 65). 

Podemos considerar também o fazer cerâmico como uma arte-ritual, na medida em 

que o corpo do artista (sujeito ativo) é usado em ações (etapas do processo cerâmico), que 

requerem algumas competências de iniciação. Além de ser uma atividade que em vários 

momentos necessita do trabalho compartilhado, colaborativo, em grupo. Sobre a perspectiva 

Zen, o fazer cerâmico (preparar a argila, modelar, queimar, acompanhar todo o processo de 

mediação com os elementos naturais e suas propriedades inerentes) é ação meditativa, como 

considera Nakano (1989). No entanto, imperativo é o que coloca Iclea Borsa Catanni acerca 

da dualidade em que vive o artista, ou seja, o “mergulho no fazer e o controle dos resultados 
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mediante um distanciamento crítico. Se a poiésis da obra pode aproximar-se do automatismo 

de certos rituais, sua poética exige uma ação consciente e intencional do artista”. (2004, 

p.130, grifo do autor) 

A argila, sendo matéria-prima natural, viva, é um recurso mineral não renovável, 

Pércio de Souza Santos explica que: 

 

O nome “argila” é usado como termo petrográfico para designar uma rocha e 
também como termo para designar uma faixa de dimensões de partículas na 
análise mecânica de rochas sedimentares e solos. [...] De maneira geral, o 
termo argila significa um material natural de textura terrosa e de baixa 
granulometria, que desenvolve plasticidade quando misturado com uma 
quantidade limitada de água. (1989, p. 3). 
 
 

Por constituir parte do próprio planeta Terra47 (lar-Terra), o corpo da terra, tem 

memória e simbologia cosmogônica48. Ela por si só incita à tatilidade. Senti-la e usá-la nos 

seus vários estágios de consistência e aparência – plástica, pulverizada, líquida, pastosa, seca, 

crua, queimada – requer ações de manipulações, acúmulos, repetições, dentre outros 

procedimentos, que no caso particular das obras destacadas nos tópicos a seguir, relativas ao 

meu processo criativo, apresentam relações experimentais, híbridas, contaminadas e 

conceituais, explorando as capacidades expressivas, processual e semântica da matéria, e nas 

extensões relativas às distintas possibilidades poéticas, como poderá ser observado com as 

aproximações entre obras e artistas no devido contexto histórico, evidenciando a expansão da 

linguagem da cerâmica. 

 

 

2.2.1 Ad-vento 

 

A cerâmica, um dos legados mais importantes da Humanidade, apresenta em sua 

matriz histórica uma das teses que justificam seu advento: estar relacionada às culturas que 

praticavam a cestaria. Supõe-se que os cestos trançados com fibras naturais geraram seus 

correlatos em argila pela similaridade formal (Cf. COOPER, 1987). Sobrepostos por artistas 

nas várias classes sociais, esses fios de argila criaram e continuam criando utensílios 

                                                 
47 Maria da Conceição Andrade Souza na sua dissertação, denominada terra-Terra: um movimento poético com 

o barro cozido estabelece a relação entre a (matéria) terra, com o (planeta) Terra (Cf. SOUZA, 2009). 
48 Relativo à origem do mundo, do universo.  
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domésticos e obras de arte com técnica denominada acordelado ou, popularmente, rolinho. 

Outro recurso é o uso de extrusoras que produzem fios variados. 

Na contemporaneidade, esses materiais se misturaram, se hibridizaram formando uma 

massa composta de argila e celulose. Sem queimar, essa massa nem é 100% argila, nem 100% 

papel, mas, quando queimada, a matéria denomina-se paper clay. O processo de queima 

incinera a celulose deixando mais leve a matéria cerâmica. 

O conceito de hibridização aponta para a mistura, a quebra de limites, o 

distanciamento da pureza das linguagens em suas nascentes, no entanto, ao misturar a argila e 

a fibra vegetal invariavelmente a direção é olhar para o início, para a História da Humanidade, 

da arte, da cerâmica, da arquitetura, para as misturas obtidas com o adobe primitivo, cru, 

composto de argila e matéria vegetal. Pensando no adobe e nas pesquisas contemporâneas que 

priorizam as questões ecológicas, especialmente na arquitetura, usei a mistura de argila e o 

papel artesanal criando um vaso, primordial, cru, produzido com a massa cerâmica obtida 

com a mistura de argila e papel – um aglomerado de celulose agregado à natureza telúrica da 

argila, modelado a partir da técnica do rolinho, e mantido sem queimar. Objeto redondo, 

circularidade. A Natureza é cíclica! A arte em constante devir sempre olha para trás, 

atualizando o passado, rememorizando-o. 

Um simples vaso é o elemento central da obra Ad-vento [figuras 38 e 39]. Seu interior 

foi preenchido com fios de argila produzidos numa pequena extrusora. O vaso integrado de tal 

forma sobre a argila, pulverizada, disposta sobre o módulo quadrado de madeira, numa 

acomodação delimitada à superfície se estendeu e se aproximou de um recorte da Natureza.  

Fruto da proposição plástica-conceitual da criação de uma obra a partir de uma folha de papel 

artesanal49, durante a disciplina Teoria e Técnica de Processos Artísticos, ministrada pela 

Profa. Dra. VigaGordilho, com o objetivo de participar da exposição coletiva Outros Papéis, 

realizada na Galeria Cañizares/EBA, em Salvador, durante o 18º Encontro da Associação 

Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas - ANPAP, em 2009. 

Pesquisei, então, diferentes possibilidades de resolução do problema plástico-

conceitual, pensando na minha experiência com a manufatura do papel50 e na feitura do papel 

                                                 
49 Produzida por artesões participantes do projeto pernambucano Mata Vida, criado e coordenado pela artista 

Suzana Azevedo. 
50 Durante alguns anos produzi papel artesanal, ministrei cursos e inseri esse conteúdo em uma das disciplinas 

que lecionei na UFPB. Também implantei a oficina de papel artesanal no projeto de extensão Oficina de Arte 
do CIPRO, idealizado pela Profa. Dra. Lívia Marques Carvalho (DAV/UFPB) e, inicialmente, realizado com a 
minha colaboração, entre 1994-1996. O projeto continua e atende crianças e adolescentes em situação de risco 
social na Casa Pequeno Davi, uma ONG localizada nas cercanias do antigo depósito de lixo da cidade de João 
Pessoa, no Baixo Roger. Nossa experiência está registrada no vídeo Reciclando o Roger dirigido por Elisa 
Maria Cabral. 
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monumental de fibra de bananeira para a obra Quebra-cabeça (ver Capítulo 1). Fui à feira de 

São Joaquim, em Salvador, comprar argila, panelas de terracota e cestos confeccionados em 

dimensões pequenas na intenção de criar uma obra que apresentasse o fio de ligação para o 

título e o conteúdo do texto denominado Advento hibridizado, que acompanhou a obra 

(diluído neste tópico). Vários ajustes foram necessários até a versão final, concomitantes às 

valiosíssimas sugestões dadas pela professora e pelos colegas, durante a montagem da obra na 

exposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Acolhimento 

 

Recorrendo ao pequeno acervo que levei para Salvador de objetos de terracota (laços e 

nós), debrucei-me na construção do protótipo da instalação Acolhimento [figura 40]. 

Materializando a experiência sensível produzi uma rede construída com fios de cobre 

entrelaçados aos laços e nós de terracota, formando uma estrutura para ser apoiada em 

armadores. Uma forma que dialoga com a rede de tecido (objeto utilitário) resistente, 

sustentada no ar, que acolhe o corpo em repouso, aconchego, conforto, descanso e 

recolhimento.  

Esta proposição tridimensional apresenta tensão formal e revela rico e especial 

bordado artesanal feito com fios de cobre de diferentes espessuras. A rede se configura 

artesanalmente de leveza, pelos vazados dos desenhos com fios que deixam aparecer o 

contexto físico, de peso e desconforto, pela impossibilidade de acolher um corpo devido aos 

   
 

FIGURAS 38 e 39 – Rosilda Sá, Ad-vento, 2009 
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materiais utilizados. Na sintaxe composicional, a rede vazia inspira o passado, a ausência, a 

lembrança. 

Para o projeto expográfico dessa instalação, não especifiquei uma cor para pintar as 

paredes do ambiente, com isso abre-se uma possibilidade de leituras e atmosferas a partir da 

cor a ser escolhida. Outra questão importante é a iluminação: esse recurso cenográfico pode 

gerar uma ocupação diferenciada do espaço, com projeções de sombras, provocando 

consequente monumentalidade e dramaticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acolhimento se aproxima de 

várias obras, destaco a instalação 

…and so I sipped my tears slowly… 

[figura 41], da artista Naomi J. Falk, 

onde corpos cerâmicos – vasos de 

porcelana preenchidos com resíduos 

salgados – estão dispostos dentro de 

uma rede de tecido, numa síntese 

visual do título, reforçada por uma 

atmosfera de recolhimento com pouca 

luminosidade.  

  
      

FIGURA 40 – Rosilda Sá, Acolhimento (protótipo), 2009 

  
 

FIGURA 41 – Naomi J. Falk ,  
…and so I sipped my tears slowly…, 2006 
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2.2.3 Modeladores 

 

Partindo da poética construtiva – sobrepondo, justapondo, encaixando, montando etc. 

– iniciei uma série fotográfica denominada Modeladores [figuras 42 a 45], esculturas 

efêmeras, como quebra-cabeças tridimensionais, em equilíbrio precário, ressaltando as 

aproximações formais, tonais (devido à queima em forno a lenha com a chama direta), as 

distintas espessuras dos pequenos objetos de terracota (laços e nós). Produzidas 

individualmente, as esculturas foram fotografadas e desmontadas na sequência. Eu só iniciava 

a seguinte após concluir todo o processo da anterior, finalizado com a fotografia que 

estabilizou a lógica construtiva precária e efêmera. A produção foi realizada no meu quarto-

ateliê sobre fundo neutro e luz natural. Como coloquei anteriormente, encerrei a produção 

com recurso conceitual e formal no elemento nó. 

Imagem da complexidade, figura, conceito, elemento ambíguo, que pode ser usado 

como metáfora de tensão, de forças, de aliança, de problema, de solução, de abraço, de 

flexibilidade, de movimento, de mudança, de transformação, de relações, do saber, por tudo 

isso, o nó51 é um campo de possibilidades, como explica Nino:  

 

Enquanto figura de fixação de um estado determinado, aliado tanto à noção 
de crise, morte, complicação, torção, assim como também da solução e da 
liberdade, na atitude de atar e desatar, tão presente na literatura e na religião 
como força que liga e desliga, o nó e seus correlatos (como a trança, a 
espiral, os entre-laços, as rosáceas, as cruzes, os discos etc.) oferecem um 
leque infinito e labiríntico de possibilidades de apreensão. (2000, s/p). 

 
 

Considerando o processo artístico, Luigi Pareyson afirma o seguinte acerca da 

metáfora que envolve o elemento nó: 

 
O tentar não é nem ignorar o caminho nem enveredar pela estrada, mas antes 
ir abrindo o próprio caminho: não é a vertiginosa abertura de infinitas 
possibilidades equivalentes nem a exata consciência de uma possibilidade 
única a realizar, mas o esforço para desemaranhar de um nó de 
possibilidades aquela que permita o bom êxito. (1993, p.74) 

 
 

 

 

                                                 
51 Tal destaque tem esse elemento, que a peça chave do arcabouço teórico do psicanalista Jacques Lacan é a 

escrita topológica da nodalidade borromiana, e a afirmação “reatando o nó górdio” está em pauta na reflexão 
de Bruno Latour, no livro Jamais fomos modernos.  
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FIGURAS 42 a 45 – Rosilda Sá, Modeladores (série fotográfica), 2009 
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A compreensão sobre o processo artístico é intuitivo para o artista, a obra indica o 

caminho, escutá-la é conhecimento sensível. Tudo que a obra compõe e revela está nela, como 

diz Wanner acerca da obra: “[...] existe no seu interior, é desse interior que tudo emana e não 

de regras externas.” (2010, p. 212). 

Portanto, o elemento nó é colocado como espaço privilegiado que aponta horizontes, 

não só como figura de superfície, o nó é também figura estrutural, a exemplo da sua 

importância para a configuração da “enciclopédia” e do mundo virtual, digital, em rede.  

Modeladores se aproxima, inicialmente, da série fotográfica Equilibres (1984-85), dos 

artistas suíços Peter Fischli (1952-) e David Weiss (1946-). Formas escultóricas criadas a 

partir de montagens de objetos comuns em equilíbrio, “combinações insólitas”, a exemplo da 

obra The First Blush of Morning [figura 46]. Esta abordagem fotográfica foi denominada, 

desde meados dos anos 1960, de “conceitualismo lúdico da fotografia de natureza-morta”, 

como descreve Charlotte Cotton (2010, p.115). Por extensão, eu poderia denominar a 

abordagem usada na série Modeladores de “conceitualismo lúdico” entre fotografia e 

cerâmica, pela ação que associa as duas linguagens. Essas cerâmicas só existem devido ao 

dispositivo fotográfico. São esculturas que dependem do tempo. 

Outra aproximação é com a obra Muitos, de 1995 [figura 47], da série de instalações 

Terra Modelada, de Anna Maria Maiolino (1942 -), exposta na Galeria Gabinete de Arte 

Raquel Arnaud, em São Paulo, composta por montes de rolos grossos de argila na mesma 

espessura, depositados no chão num emaranhando formal. Repetição de fios de argila, de 

gestos simples, inseridos no espaço real, expondo e evocando a argila enquanto conceito 

(conceito-argila), a argila permissiva, que “incita à tatilidade”, o sentir as coisas com as mãos 

(dureza, textura, redondeza, peso, volume) e, consequentemente, o contato com seus aspectos 

inerentes. O gesto afetivo de modelar, ainda que apresente a disfunção da técnica do rolinho. 

Maiolino (2002, p. XLII), ao falar sobre essa série, diz:  

 

Estes gestos iniciais, vitais, são comuns a toda a humanidade desde os 
primórdios, quando o homem fez de sua mão uma ferramenta, dando início à 
linguagem e à cultura. Portanto, faz-se uma apropriação neste rearranjo 
poético do produto das primeiras ações do gesto, armazenadas no corpo da 
obra. O espectador reencontra seu labor cotidiano diante desta obra 
composta de acúmulo de prazerosa fadiga, de entropia, que resgata a 
memória coletiva do trabalho, dignificando-se assim até aquelas ações mais 
irrelevantes do dia-a-dia.  
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A série Modeladores se configurou, por último, numa fusão de alusões que remetem 

ao gesto mítico e formal de modelagem da figura humana – ora atrelada ao gesto pré-histórico 

de modelagem das Vênus esteatopígicas52 [figura 48]; ora às estatuetas denominadas Licocós, 

produzidas pelos índios Carajá53; ora incorporando o misticismo e sincretismo fortemente 

presente no contexto cultural baiano, mas especialmente em Salvador, representados pela 

tradição do imaginário de santos [figura 49] e divindades de religiões distintas; ora à tradição 

escultórica da arte popular brasileira; ora se aproximando da série de instalações Field 

[figuras 50 e 51], do escultor inglês Antony Gormley (1955-). 

Field é obra processual, colaborativa (a série Modeladores seria, inicialmente, 

produzido por várias pessoas) desenvolvida em países distintos, no México, no Brasil, na 

China etc., entre 1991 – 2003. Produzida localmente, por comunidades oleiras, com a 

participação de várias pessoas – crianças, adolescentes, adultos e idosos que modelaram, cada 

um a seu modo, figuras humanas a partir de um punhado de argila que coubesse entre as 

mãos, com a condição de fazerem um corpo com cabeça e dois orifícios oculares.  

                                                 
52 “Presume-se que as figuras escultóricas, especialmente as Vênus esteatopígicas ou deusas-mães, estavam 

ligadas a fins míticos, particularmente relacionados à fertilidade. Denominadas arte móvel, essas figuras 
foram esculpidas em diversos materiais com pequenas dimensões, entre 10 e 18 cm, chegando às miniaturas, 
o que contribuiu, pela facilidade do transporte, para a sua popularização no Paleolítico. Um exemplo bem 
conservado é a Vênus de Dolni Vestonice, 30000-25000 a.C., estatueta modelada com argila misturada a ossos 
calcinados como antiplástico e posteriormente queimada [...].” (SÁ, 2001, p.5), em fogueira [figura 48]. 

53 Habitam a ilha do Bananal, as margens do Araguaia, Estado de Goiás. 

 
 

FIGURA 46 - Peter Fischli e David Weiss,  
The First Blush of Morning,  

da série Equilibres, 1984 
 

 
 

FIGURA 47 – Anna Maria Maiolino, Muitos, 1995 
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FIGURA 49 – Wandecok Cavalcanti,  
N. S. com Menino Jesus 

 
 

 
 

FIGURA 48 – Vênus de Dolni 
Véstonice, 30000-25000 a.C. 

 

   
 

FIGURAS 50 e 51 – Antony Gormley, Field 
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Devido às queimas em fornos a lenha com chama direta, em baixa temperatura, 

realizadas pelas próprias comunidades que as modelaram, numa vivência direta com a raiz do 

processo cerâmico, essas pequenas figuras em terracota apresentavam variação tonais. A 

forma humana foi trazida a fim de discutir a questão da existência do homem e sua relação 

com o mundo.  

Exposta em diversos locais, Field apresentou um mar de gente espremida. São 

invasões de espaços que impossibilitam a entrada do observador, uma massa que se torna 

temporariamente limitada pela arquitetura do lugar onde está instalada. Quando olhamos para 

essa massa que remete à multidão, nosso olhar é devolvido. Os dois olhos do observador são 

poucos para a infinita quantidade de olhos que, supostamente, nos olham, pois as figuras têm 

dois furos na cabeça representando olhos estilizados.  

Na figura 51 podemos observar o convívio de duas instâncias: o cubo branco moderno 

instituído, ou seja, o museu expondo obras do seu acervo permanente, convivendo 

temporariamente com a intervenção de Gormley, um excelente exemplo do convívio de 

espaços distintos da arte em relação ao contexto – obras autônomas convivendo com uma 

instalação efêmera, fruto de uma proposição colaborativa. Todo o processo da obra Field é, 

literalmente, a cerâmica no campo expandido.  

 

 

2.3 A CERÂMICA NO CAMPO EXPANDIDO 

 

Continuando a reflexão iniciada no Capítulo 1, sobre o percurso histórico, ressalto 

que, na introdução do livro A História Geral da Arte, H. J. Janson fala da “cadeia de relações” 

entre as obras de arte, onde todas estão ligadas às suas antecessoras e explica:   

 

Se é verdade que “nenhum homem é uma ilha”, o mesmo se pode dizer das 
obras de arte. O conjunto destas cadeias formam uma espécie de teia, a que 
damos o nome de tradição, na qual cada obra ocupa um lugar específico. 
Sem tradição (ou seja, “o que nos foi transmitido”), nenhuma originalidade 
seria possível, pois é ela que proporciona ao artista a plataforma segura que 
lhe serve de trampolim para a imaginação criadora. E o que ele venha a fazer 
servirá, por sua vez, de ponto de partida para outros. (1993, p. 21).  

 

 

Nesse sentido, a complexidade da passagem da arte moderna para a contemporânea se 

apresenta em rede e acumula o ecletismo e ampliação de ações, lugares, espaços e materiais 
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relacionados à tridimensionalidade, já iniciados nos anos 1950 e prolongado pelos anos 1960 

e 1970, estes já não se enquadravam mais na categoria “escultura” e seus limites disciplinares. 

O conceito apresentou “elasticidade”, ficou “heterogêneo”, “infinitamente maleável”, abarcou 

todo tipo de “singularidade”, como considerou Rosalind Krauss e, enquanto “termo cultural” 

foi “[...] ampliado a ponto de incluir quase tudo” (1984, p. 87), com isso se instaurou uma 

categoria provisória: “campo expandido” (expanded field). Pois, os campos de ações dos 

artistas passaram a ser distintos e inimagináveis, abarcando qualquer técnica, material ou 

processo poético. Examinando a questão, Wanner (2005, p. 55-56) acrescenta que: 

 

A ruptura de limites específicos nas técnicas tradicionais e seus materiais 
fizeram parte do ‘novo’ conceito que caracterizou o período de transição 
pós-modernista, definido como sendo de diferentes transformações, 
deslocamentos e relocação contínua de técnicas, permitindo ao artista ocupar 
várias posições e explorar organizações de trabalho que não eram 
condicionados a uma só linguagem. [...] Essa teoria discutida em vários 
estudos sobre a lógica do espaço da prática contemporânea por Rosalind 
Krauss abre diversos caminhos e conceitos para o entendimento da arte 
contemporânea, como desconstrução, efemeridade, apropriação, 
deslocamento, hibridização, impermanência, desmaterialização, todas 
impulsionadas pela matéria. 

 
 

Ela resume que o conceito de “campo expandido” de Krauss é “[...] um campo sem 

limites onde o artista pode trabalhar fora da pureza de uma determinada técnica ou através de 

seus próprios meios tradicionais.” (WANNER, 2010, p. 241, grifo do autor). 

A diluição das fronteiras entre as linguagens artísticas apresenta uma contaminação, 

um “hibridismo” que amplia os limites da arte. A impureza na arte, o “deslocamento” de 

significado tão praticados na arte contemporânea, tem em Duchamp seu precursor. Ligia 

Canongia, inclusive, considera que a origem do debate sobre o campo expandido no âmbito 

da arte já estava no Dadaísmo, mas especialmente em Duchamp (2005, p.22). 

O conceito de “hibridização” trata do deslocamento relativo ao processo de mistura de 

técnicas e materiais, das “hierarquias obsoletas”, do “rompimento da autoridade e 

homogeneidade”, quando as técnicas tradicionais – fotografia, pintura, escultura, gravura, 

cerâmica – se distanciam de seus núcleos de linguagem, de suas nascentes, perdendo com 

isso, a sua auralidade, adquirindo novas formas e significados, como explicou Wanner (2005, 

p.56), partindo do conceito de “hibridização” de Douglas Crimp no texto Pictures, publicado 

em October, 1979. 

Desde o início, neste estudo venho contextualizando a minha produção artística, 

centrada na cerâmica e na matéria argila, relacionando o pós-modernismo que abarca várias 
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manifestações artísticas, intensificando as questões voltadas para o espaço, para a matéria, 

para o conceito e para o corpo, e aproximo artistas, obras e poéticas também centradas nessa 

matéria que dilataram a cerâmica, como um “campo expandido”, repleto de possibilidades 

distanciadas de seu núcleo técnico e formal, pois assimilou os caminhos e conceitos que se 

abriram da metade da década de 1960 até meados da década de 1970, a partir da Arte 

Conceitual, da Arte Povera, da Arte Processual, da Arte Ambiental, da Performance e da 

Land Art. 

 

 

2.3.1 Distorções 

 

A performance coletiva Distorções [figuras 52 a 59], realizada durante a solenidade de 

abertura do VI Colóquio Franco-Brasileiro de Estética – O Sensível Contemporâneo, no hall 

da Reitoria da UFBA, em Salvador, no dia 1 de junho de 2009, contou com a participação de 

Eduardo Góes, Rosilda Sá, Maria Carolina Jorquera, Jadilson Pimentel, Darlene Bezerra, 

Victor Venas e Wagner Lacerda, com direção do Profº Drº. Ricardo Biriba.   

Conforme nota de apresentação publicada no folder54 do evento, essa performance 

“Traz à tona expressividades latentes oriundas de manifestações cotidianas utilizando a argila, 

o papel e a poesia tecidas nos corpos distorcidos da arte de ação”. Nela, teatralidade e 

cotidiano se misturam. Gestos, ações, movimentos, a linguagem corporal, a presença do corpo 

expressivo, sensual, comunicativo, emotivo, dramático, interativo, em distintas distorções em 

rede. 

O verbo distorcer está conceituado como: mudar o sentido; a direção; a intenção; a 

substância de; a posição normal; desvirtuar; torcer. Por sua vez, verbo polissêmico derivado 

do latim torcer pode significar: dobrar, entortar; alterar, distorcer; perverter; fazer mudar de 

rumo ou de tensão; encurvar, acompanhar a ação de outrem por simpatia e desejo de que ele 

se saia bem; dobrar-se; mudar de direção; dar voltas; submeter-se; gritar e gesticular; contrair-

se pelo desespero ou pela dor; contorcer-se, entre outros significados. Essa polissemia estava 

presente no conceito da performance que, concomitantemente, apresentou várias ações 

realizadas por cada participante, desde que adentramos o recinto destinado à apresentação.  

 

 

                                                 
54 Contém a programação do evento internacional, realizado pelo PPGAV-EBA/UFBA, com a parceria do Grupo 

RETINA/Université Paris 8. 
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FIGURAS 52 a 57 – Distorções, 2009 
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Em pé, tendo a minha frente um punhado de argila plástica sobre um banco de 

madeira, senti a matéria e modelei fios pressionando-a entre as mãos, produzi formas simples, 

gestuais, a partir de pequenos movimentos. Carolina, sentada sobre o chão, fiou papel de 

arroz, gerando delicado e fino fio. Darlene usou um tecido longo para enrolar a própria 

cabeça, limitando seus sentidos e a própria respiração. Jadilson recitou textos e poesia 

preenchendo o espaço com sua voz, sua emoção e a significação das palavras e dos textos, 

vestido apenas com uma sunga preta (todos os outros participantes estavam com roupas nessa 

cor), manteve o corpo coberto com frases e palavras poéticas, escritas com destaque em linhas 

espessas.  

No decurso desse primeiro momento, Eduardo entrou, depositou no chão uma pequena 

lona contendo o desenho do mapa mundial, em seguida, enfileirou sobre o piso da sala em 

direção ao mapa sete vasos de terracota, na sequência, quebrou-os um a um, jogando-os no 

chão, e Darlene, seguidamente, varreu os fragmentos espalhados para perto do desenho, parte 

deles foi depositada/amontoada sem nenhuma ordenação sobre o mapa. Os pedaços de 

terracota não formavam um quebra-cabeça lógico. 

No segundo momento, todos nós participantes, além do público presente, seguimos 

enfileirados para o auditório onde Victor e Wagner iniciaram a apresentação da distorção do 

som a partir da microfonia – o contato do microfone sobre o corpo em movimento de Wagner 

e sua voz e sussurros, controlados e distorcidos por Victor com os equipamentos eletrônicos – 

amplificador e caixa de som. 

A interface entre linguagens diversas e a convivência entre materiais artesanais, 

tradicionais, industriais e tecnológicos – tradição e inovação, antena e raiz – nortearam a 

estrutura em rede da performance, cada nó/ação se correspondiam entre si, dialogavam, ainda 

que parecessem díspares e caóticos. Registrada em vídeo e fotografia – recursos fundamentais 

de tecnologias de comunicação enquanto estatuto de registro para a obra, estabelecido e 

largamente usados no recorte histórico deste Capítulo –, Distorções reflete o contexto 

contemporâneo, híbrido, polissêmico, neobarroco e em rede. 

Enquanto aproximações para Distorções, destaco a série denominada Droguinhas 

[figura 60], de Mira Schendel (1919-1988), provavelmente uma das obras mais 

representativas na arte brasileira, quanto à ação trivial e fundente de tecer nós – o gesto 

manual enquanto gênese – que gerou teias artesanais feitas com fios torcidos e trançados de 

papel de arroz, emaranhados de fios e nós tridimensionais, flexíveis, que podem ser 

pendurados no teto, nas paredes, depositados no chão, ou em qualquer lugar. Também o 

espetáculo Nó [figura 61], da Companhia de Dança Deborah Colker, que apresentou um 
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plástico cenário com fios de cordas pendidas do teto e movimentadas constantemente, tecendo 

uma rede de correspondências entre nós-ações diversos, modelando desenhos efêmeros num 

espaço tridimensional, tendo os corpos, as expressões, os gestos intencionais e os olhares 

trançados e correspondidos em movimentos sincronizados diversos, que aprisionam, libertam, 

consentem, entre o controle e o improviso do desejo, centrado no conceito de nó, repleto de 

sentido, de relações, de possibilidades. Ritmos de vidas, corpos e fios, movimentos e ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 61 – Deborah Colker, Nó, 2005 

 

 
 

FIGURA 60– Mira Schendel, Sem título 
(Série Drogruinhas), 1966 

 

   
 

FIGURAS 58 e 59 – Distorções, 2009 
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Bem como as obras de Ai Weiwei (1957-), considerado o principal artista chinês da 

atualidade, em que ao usar uma poética iconoclasta, por ser um artista e também ativista 

político, subverte a cerâmica ao interferir e destruir urnas/vasos pré-históricos da dinastia 

Han. Satirizando a postura governamental de seu país por causa da constante destruição do 

seu patrimônio, do seu legado histórico, Weiwei se apropria dos objetos utilitários de 

cerâmica, sujeitando-os a vários procedimentos poéticos radicais, como a inscrição da 

logomarca da coca-cola pintada a mão aos modos pop de Andy Warhol (1930-1987), na obra 

Han Dynasty urn with coca-cola logo [figura 62]. E numa ação registrada em fotografia, ele 

destrói, jogando o artefato no chão, em Dropping a Han-Dynarty urn [figura 63], além de 

triturar a matéria até virar pó. O fato de o artista ter morado nos Estados Unidos e voltado 

para a China incorporou os valores culturais desses dois países e os confronta, além de 

discutir concomitantemente sobre o capitalismo e a invasão cultural norte-americana na velha 

China, relações culturais e históricas complexas, gerando, consequentemente, a perda de 

identidade dominada pelo consumo, pela propaganda e produção em série (aos modos da Pop 

Art), tendo, neste caso, a cerâmica como meio. Evidente aqui a localização da cerâmica 

utilitária enquanto signo desencadeador de processo semiótico (como já abordei no Capítulo 

anterior), trazendo a questão cultural milenar chinesa, através da sua História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 62 – Ai Weiwei, Han Dynasty urn 
 with coca-cola logo, 1994 

 

 
 

FIGURA 63 – Ai Weiwei, Dropping a Han-Dynasty 
urn, 1995 
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Outra aproximação é com a performance intitulada Paso Doble [figura 64], de Miquel 

Barceló, realizada em parceria com o coreógrafo Joseph Nadj, para a realização de um mural 

de argila molhada, projetada com vasos torneados e interferências gestuais diversas, num 

passo a passo experimental sintonizado entre os dois. A obra é o próprio processo de criação e 

seu resultado final, realizada em várias ocasiões e anos distintos; na foto vemos a versão 

realizada em 2006, no Festival d’Avignon, na Église des Célestins. Não posso deixar de 

destacar, ainda que não seja a correlação com Distorções, sobre a importância de outra obra 

de Barceló, o monumental retábulo da Capela da Catedral de Palma de Mallorca (uma 

superficie cerâmica de 300 metros quadrados com vitrais de 12 metros de altura).  

Para finalizar, trago Rimpa Eshidam (Grupo de Tóquio formado por Noiz-Davi, 

Daisuke Yamamoto, D.H. Rosen, Akari Sasai e Xola). Eles trabalham com vídeo-

performances. Assisti durante a exposição Abraços na Arte: Brasil - Japão, realizada no 

Palacete das Artes Rodin, em Salvador, em 2009, Transe da terra [figuras 65 a 68], de 2008, 

vários participantes, usando técnicas próprias da linguagem da cerâmica, apresentam diversos 

modos de intervenção no espaço – pintura, modelagem, torno – tendo como foco a argila em 

consistências distintas. Experimentações plásticas surpreendentes, associadas a um primoroso 

trabalho de edição que faz a diferença, ressaltam aspectos próprios da linguagem da cerâmica 

e do vídeo. Na captura das imagens, a câmera foi posicionada no teto do recinto, filmando de 

maneira a não identificar qual dos artistas realiza cada ação, diretamente no piso ou um pouco 

acima dele.  

A performance tem como instrumento principal o corpo e a ação, é uma linguagem 

efêmera, não se negocia, são ações artísticas que vão de encontro à arte como mercadoria. São 

ações corporais para firmar uma ideia, ações involuntárias, não previsíveis, ocaso. Como 

explica Freire (2006, p. 43):  

 

Como obras do instante ou do desenrolar de um processo, performances e 
ações podem, de certo modo, perdurar no tempo pela documentação 
fotográfica, por vídeos e filmes que perenizam o gesto fugaz. Muitas 
performances, no entanto perderam-se pela inexistência de registro. Para o 
espectador, a performance é sempre essa visualização da consciência do 
tempo. As percepções tátil, corporal e manipulatória, assim como quaisquer 
outras sensações que suscitem, são limitadas pelas imagens fotográficas ou 
pelos vídeos. 
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FIGURAS 65 a 68 – Rimpa Eshidam, Transe da terra, vídeo, 2008 
 

 

 
 

FIGURA 64 - Miquel Barceló e Joseph Nadj, Paso Doble, 2006 
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Enquanto conceito, a performance desconhece limites. O termo tem significado amplo, 

comporta uma infinidade de sentidos e foi definido por Gerz (apud GLUSBERG, 1987, p.8, 

12) como “Uma espécie de matriz de toda as artes”. O autor explica ainda que historicamente 

os saraus futuristas e os eventos dadaístas e surrealistas foram protoperformances nascidas 

“[...] de exercícios de improvisação ou de ações espontâneas. Mas havia, ao mesmo tempo, 

uma incorporação das técnicas do teatro, da mímica, da dança, da fotografia, da música e do 

cinema [...].” Herdeira do Happening, da Body Art, e de atos artísticos como Action Painting, 

do Black Mountain College, John Cage, com suas inovações experimentais e a estética do 

cotidiano (o som e o silêncio, as combinação de modalidades artísticas), e Merce 

Cunningham, das Antropometrias de Yves Klein, do grupo Fluxus, com a dissolução da arte 

no cotidiano (a inversão da proposta de Duchamp), e do Grupo japonês Gutai, com destaque 

para Kazuo Shiranga (1924-2008), um de seus integrantes, que realizou em 1955 a 

performance Lama desafiadora (Challenging Mud)  [figura 69], uma luta intensa entre ele e a 

argila em estado pastoso, sobre o chão, em espaço aberto. Embate animado pela matéria, que 

mesmo informe e dócil, parecia responder ao artista, levando-o a exaustão, após ferimentos e 

contusões. Com o embate encerrado, as formas geradas sobre a matéria, após secarem, 

viraram obras e foram expostas.   

A relação direta da presença física do artista, um contexto (cenário) e alguns 

complementos (acessórios), resultam em atos artísticos que requerem a presença de 

espectadores para que se realizem, assim se caracteriza a performance. Os destaques 

históricos, dentre outros, são Ulay e Marina Abramovic, Joseph Beuys, John Cage, Robert 

Filliou, George Maciunas e no Brasil, Flávio de Carvalho, Hélio Oiticica e Lígia Clark. 

Com a expansão da prática artística focada na matéria, passa a vigorar conceitos, 

especialmente a “desmaterialização” da obra de arte – como definiu no final dos anos 1960, 

aproximadamente, a crítica norte-americana Lucy Lippard –, a não existência da concretude 

de um objeto, quando a obra não tem fisicalidade sensível ela é impermanente, efêmera, 

consequentemente ela não se tornaria produto para o consumo capitalista. A utilização de 

matérias naturais ou semi-industrializadas e a valorização de suas propriedades foram 

destacadas, como explica Wanner (2005, p.56): 

 
Durante o processo de trabalho, a matéria pode se transformar numa técnica, 
no suporte ou vir a ser a obra propriamente dita. Imbuídos de um significado, 
seja técnica – obra – um modo de linguagem, seja qualquer maneira de 
expressão e comunicação, seu valor enquanto material contribui para a sua 
comunicação e para a construção e significação do objeto. Ao tomar vida 
própria, realiza seu potencial, e seu significado permanece apenas enquanto 
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parte da obra. [...] Essa expansão da investigação da matéria além de ter 
contribuído para desconstruir as técnicas artísticas tradicionais, ampliou a 
nomenclatura “arte”, oferecendo infinitas possibilidades de trabalho ao 
artista.  

 

 

Artistas como Eva Hesse, Richard Serra, Robert Morris, Louise Bourgeois, dentre 

outros, construíram poéticas e processos estéticos distintos, tendo como foco a associação dos 

materiais e o próprio processo de construção da obra, extrapolando os limites das técnicas 

tradicionais na denominada Process Art (Antiforma).  

Paralelamente, na Environmental Art (Arte Ambiental) outros artistas dialogaram com 

a Natureza (lagos, desertos, planícies etc.), usando-a como tema, suporte e campo de ação em 

práticas artísticas, até então, inimagináveis, geralmente efêmeras e produzidas sem a presença 

de espectadores. Não mais contemplar, mas habitar a obra numa atitude de humildade. Robert 

Smithson formulou os conceitos de Site enquanto localização específica no mundo, enquanto 

retorno às origens do material, não só numa visão ecológica, mas arqueológica, cosmogônica 

e histórica; e o de Nonsite, a representação deste lugar na galeria através dos objetos 

coletados, fotografias, filmes, mapas, anotações diversas, que enquanto meios de registro e 

divulgação passaram a ter um estatuto precioso. Atribuir significado a um determinado 

espaço-ambiente, a partir de uma interferência, modifica a consciência para algo que não 

existia anteriormente, gerando reverberações conceituais e reflexões sobre a Natureza, a vida, 

as ações no cotidiano.  

Utilizando o mesmo enfoque da Natureza – conceitual, contextual, material etc., 

geralmente a céu aberto, em escala monumental e efêmera (expostas à destruição, erosão, 

corrosão etc.) – surgiram, nos Estados Unidos, nos anos 196055 e se estenderam para a 

Europa, outras vertentes artísticas com denominações e aplicações distintas, como consideram 

alguns autores, a Land Art (Arte da Terra) se realiza na terra e o Earth Art quando se produz 

com terra. Embora exista essa classificação, observa-se que nas exemplificações as 

delimitações não são precisas e incluem diversos artistas além de Smithson, como Michael 

Heizer, Walter De Maria, Christo & Jeanne Claude, James Turrell, Charles Simonds, Richard 

Long (destaco seus murais monumentais Mud Works, feitos com argila), Andy Goldsworthy 

(sua intervenção com argila nas paredes da Galerie Lelong), dentre outros.  

                                                 
55 Foi no final da década de 1960 e início de 1970, quando a consciência pública acerca dos problemas 

ambientais e ecológicos chega ao auge, que se popularizou no meio universitário a “carta do Cacique Seattle”, 
da qual incorporei uma paráfrase na instalação Nexos #3 (ver Capítulo 1). Inclusive, seu conteúdo 
premonitório se apresenta cada vez mais atual diante das questões éticas e ecológicas planetárias que afetam 
toda a humanidade. 
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Através de intervenções urbanas, performances, filmes, esculturas, instalações, dentre 

outras modalidades artísticas, o americano Charles Simonds (1945-), deu um enfoque à 

matéria argila expondo o ciclo de criação e extinção – a mesma matéria mítica que dá origem 

aos seres vivos é matéria prima que constrói cidades, habitações que se deterioram e se 

extinguem como na intervenção urbana Dwelling, 1978, [figura 70]. Ele criou um grupo 

imaginário denominado Little People, uma raça mítica de humanos diminutos. Ainda que 

evocados em suas construções, esses povos não aparecem, ao contrário, só ficaram as ruínas 

abandonadas, arquiteturas e paisagens, habitats fantásticos, desertos inóspitos, arenosos, 

como se fossem achados arqueológicos, antigas construções vazias, construídas com tijolos de 

argila em miniaturas, com o auxílio de pinças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No filme Dwellings [figuras 71 e 72], de 1972, vemos o registro de uma intervenção 

no espaço público, urbano, enquanto lugar da arte, no entanto, sendo espaço aberto à 

coletividade (ruas, calçadas, praças etc.), se configura em local conflituoso, instável, tenso e 

imprevisível. Apresenta o deslocamento do artista dos seus meios e locais convencionais de 

trabalho (ateliê) e de exposição (o sistema de galerias e museus). Simonds trabalha 

diretamente na Natureza, como na paisagem urbana com intervenções com escala reduzida, 

diferente de outros artistas, como Smithson, que fez construções monumentais usando rocha e 

terra, numa “terraplanagem escultural”, como considera Krauss (1998, p. 337). As obras dessa 

vertente se relacionam a vestígios de civilizações arcaicas (labirintos, círculos, marcações 

simbólicas etc.). 

 
 

FIGURA 70 – Charles Simonds, 
Dwelling, 1978 

 

   
 

FIGURA 69 – Kazuo Shiranga, Challenging Mud, 1955 
 

 



80 
 
 

Fruto de ações realizadas diretamente na Natureza, os filmes Landscap < - - > Body < 

- - > Dwelling [figuras 73 e 74], de 1973, apresentam de maneira integrada a paisagem, o 

corpo e a habitação fundidos pela matéria; em Birth [figuras 75 e 76], de 1970, ele interage e 

se funde, literalmente, com a matéria – o barro/argila como matéria sígnica, matriz do 

humano, como se voltasse ao estágio primordial, cósmico, ao qual o homem atribuiu a sua 

gênese. Participando da sacralidade da terra, pertencendo a ela, portanto sendo seu elemento, 

ancestralidade, origem, nascimento, morte e renascimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

FIGURAS 73 e 74 – Charles Simonds, Landscap < - - > Body < - - > Dwelling, 1973 
 

   
 

FIGURAS 75 e 76 – Charles Simonds, Birth, 1970  
 

    
 

FIGURAS 71 e 72 – Charles Simonds, Dwellings, 1972 
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Ao longo da minha reflexão, seja no Capítulo 1, como neste, relacionei a linguagem da 

cerâmica com a fotografia (novas discussões serão trazidas no Capítulo 3), seja para comparar 

os desdobramentos gerados pela produção no território da cerâmica por artistas não 

ceramistas, aproximando ao que ocorreu com a fotografia, seja mostrando sua importância 

utilitária enquanto registro fundamental para a difusão das obras, seja por inseri-las na 

composição da minha obra ou mesmo ela sendo a matéria. Como explica André Rouillé 

acerca da diferença entre a fotografia dos fotógrafos e a fotografia dos artistas:  

 

[...] A “arte dos fotógrafos” designa um procedimento artístico interno ao 
campo fotográfico; enquanto a “fotografia dos artistas” se refere à prática da 
fotografia por artistas ou à utilização da fotografia pelos artistas, no cenário 
de sua arte, como resposta a questões especificamente artísticas. (2009, p. 
20). 

 

Ele continua explicando que “A fotografia superou seu antigo papel subalterno para 

tornar-se um componente central das obras: seu material” (2009, p. 21). Isso, também ocorreu 

com a cerâmica, como apresento neste estudo. 

 Destaquei, inicialmente, o ready-made cerâmico, denominado Fonte, de Marcel 

Duchamp, que foi um “paradigma” na arte e teci relação com o contexto da cerâmica, com 

argumentos expostos no Capítulo 1. Trago, agora, a resposta estética dada pelo artista chinês 

Zhou Wendou (1970-) à Fonte de Duchamp, com a obra Sem título [figura 77], de 2006. Três 

fotografias: o urinol de porcelana (similar ao usado no ready-made cerâmico de Duchamp), os 

fragmentos do urinol destruído e o vaso construído com os fragmentos colados do urinol. 

Uma sequência narrativa revelando o processo de criação, ainda que o artista não apareça na 

cena, numa performance centrada numa ação fotográfica. Objetos cerâmicos em destaque que 

perderam o sentido utilitário, o potencial estético se centra no conceito. O urinol industrial 

(ready-made de Duchamp) é um ícone na História da Arte que evidencia o declínio da 

dimensão artesanal na arte, por outro lado, o vaso artesanal (enquanto forma e desenho 

permanente) é um ícone na História da Cerâmica e da Civilização, além de ser a antítese do 

trabalho industrial. Dois extremos (urinol industrial e vaso artesanal), ambas formas pontuais 

na História da Arte e da Cultura. O artista reinterpreta a obra de Duchamp justapondo objetos 

industrial e artesanal, o funcional (utilitário) e o artístico (inutilitário), design e artesanato, 

fotografia e cerâmica no contexto da própria matéria (porcelana), confluindo linguagens. 

Apresenta a desconstrução de um objeto com forma (design) e função específica, e a 

construção de outro objeto com forma e função distintas da anterior, ainda que aproveitando 

os fragmentos de porcelana do objeto destruído. Junção, edição, montagem de um quebra-



82 
 
 

cabeça tridimensional (artesanal) para a criação de um objeto com forma original, enquanto 

desenho cerâmico – o vaso primordial. O urinol que se transforma em vaso. Podemos pensar 

também, fazendo paralelos, que a produção industrial (seja urinol ou vaso), é produzida em 

quantidade, em série, a fotografia também pode ser ampliada na quantidade desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendou apresenta uma obra em fotografia que aborda, enquanto ato estético, 

conceitual, material e poético, acerca da cerâmica. Um gesto estético em diálogo com o 

processo poético do ceramista Peter Volkus, que rompeu os códigos tradicionais, o espaço 

lógico da cerâmica (ele trabalhou com argila maleável, desconstruiu e reconstruiu objetos 

“utilitários” crus, para depois queimá-los em alta temperatura, apresentado no Capítulo 1). 

Convém lembrar que a poética que utiliza fragmentos de cerâmica foi usada na arquitetura por 

Antoni Gaudi (1852-1926), na pintura, por Julian Schnabel (1951-) e em montagens 

tridimensionais pelo artista contemporâneo brasileiro Jorge Barrão (1959-), dentre outros. 

Finalizando o Capítulo 

apresento a obra Bolas (da série 

Brincar), [figuras 78], 2010, 

composta por objetos utilitários 

de terracota, bolas coloridas de 

plástico, bolas de porcelana 

pintada, bolas de gude e bolas 

de isopor, para serem dispostas 

preferencialmente sobre a 

grama ou a areia. Obra 

interativa, aberta à participação 

      
 

FIGURAS 78 – Rosilda Sá, Bolas (da série Brincar), 2010 

 
 

FIGURA 77 - Zhou Wendou, Sem título, fotografia, 2006 
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do público, ou seja, ela só faz e tem sentido com esta finalidade, onde os objetos utilitários de 

terracota e as bolas diversas (material, cores, aparência, textura etc.) ativam os sentidos do 

público. Sem disposição prévia, a obra está disponível para tocar, jogar, brincar, modificar 

etc., construindo inumeráveis montagens e disposições. Obra com caráter efêmero, pois é 

distribuída com o público, especialmente as crianças, e com isso, a cada nova montagem, 

incorpora diferentes objetos utilitários de cerâmica. Uma das versões participou da exposição 

coletiva Guardar, em 2010, na área externa do Museu Histórico de Santa Catarina, em 

Florianópolis, promovida pelo Grupo de Ceramistas Bando de Barro. Considerando o 

conceito da exposição atrelada ao significado do verbo guardar, subverti a funcionalidade 

lógica, objetiva do vaso, milenarmente transmitida de guardar líquidos e alimentos, pois ela 

não deixou de ser funcional na medida em que foi usada para uma ação estética, também 

lúdica, guardar brinquedos –  neste caso, bolas diversas.  

A cerâmica, enquanto reflexo da dissolução das fronteiras das linguagens, visíveis ao 

longo da minha reflexão, onde artistas experienciaram a argila56 e o repertório da linguagem 

da cerâmica num contexto mais amplo, nas artes performáticas, em instalações, em 

fotografias, em vídeos, no design etc. Neste sentido, o conceito de cerâmica contemporânea 

pode ser uma extensão do conceito de arte contemporânea, onde tudo se mistura, não existe 

mais pureza, tudo é passível de virar arte, tudo passa a ser conceituado com os prefixos Pós, 

Trans, Inter, Multi e Pluri. No entanto, não é simplesmente qualquer produção que seja 

realizada no “momento presente”, ou seja, um “termo temporal”, como explica Arthur Danto, 

mas “[...] a arte contemporânea passou a significar uma arte produzida dentro de uma certa 

estrutura de produção nunca vista em toda a história da arte. [...]”. Ele explica que “[...] o 

contemporâneo é, de determinada perspectiva, um período de desordem informativa, uma 

condição de perfeita entropia estética. Mas é também um período de impecável liberdade 

estética. Hoje não há mais qualquer limite histórico. Tudo é permitido. [...]”. (2006, p. 12, 13, 

15).  

No caso da cerâmica, pode se considerar sua natureza intrínseca, sua linguagem, ou 

seja, uma série de repertórios matéricos, teóricos, práticos, conceituais, históricos, sensíveis, 

espirituais, que são inerentes ao universo cerâmico e que estão além do formalismo, inclusive 

se hibridizando com outras técnicas, linguagens, tecnologias etc., pois se inserem na 

                                                 
56 Estudo pioneiro, não publicado no Brasil, sobre o percurso histórico e poético centrado no barro, matéria-

prima para abordar sobre a linguagem da cerâmica, desde o seu advento na Pré-História até a arte dos anos 
1970 foi realizado pela Profa. Dra. Isabela Mendes Sielski, na sua tese denominada El Barro en el Arte: 
materialidad y “limites”, no Doutorado em Escultura como Prática e Limite, da Universidad del Pais Vasco, 
em Bilbao.  

 



84 
 
 

pluralidade de tendências das práticas artísticas da arte contemporânea, em diversos tipos de 

poéticas, não só as tridimensionais. Se “a arte contemporânea é impura” e “pluralista em 

intenção e realização”, como afirmou Danto (2006, p.12, 20), por extensão, a cerâmica, 

também.  

Portanto, a cerâmica há muito tempo deixou de ser apenas veículo (meio) para outros 

fins, especialmente escultóricos, para outros materiais, revelando um pouco mais do seu 

enorme potencial, transcendendo conceitualmente o que, historicamente, lhe é intrínseco – a 

sua funcionalidade.  
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3 CONVIVENDO 
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3 CONVIVENDO 

[...] cuidar da nutrição, do entretenimento e da 
convivialidade que dá forma humana à sucessão dos 
dias e à presença do outro. 

Michel de Certeau 

 
A arte é o local onde se regenera e se purifica o 
pragmatismo alienante da vida cotidiana: ela também 
é pragmática e ativista, mas positiva e criativa.  
 

                   Giulio Carlo Argan 
 

 

Este Capítulo aborda sobre a exposição final do Mestrado, intitulada Convivendo, com 

o detalhamento que a envolve, explicitado ao longo dos tópicos. Fruto da pesquisa Redes 

Vivas: nexos poéticos mediados pela cerâmica contemporânea, a exposição apresentou três 

instalações resultantes de uma poética visual com recurso temático focado na cerâmica 

utilitária no cotidiano. A cerâmica no contexto doméstico deflagrou a criação de uma rede 

colaborativa, de encontros e comunicações com as pessoas, visando a produção de obras e a 

celebração de momentos. Eu trouxe para essa exposição, realizada no período de 23 de 

setembro a 08 de outubro de 2010, na Galeria Cañizares57, em Salvador, a discussão acerca da 

linguagem da cerâmica além dos moldes tradicionais. 

Os principais questionamentos que nortearam a investigação foram: 1) É possível 

pesquisar sobre a rede e trabalhar este conceito com comunicação e trânsito na cerâmica 

contemporânea? 2) Como construir uma rede colaborativa de encontros mediados pela 

cerâmica – estar e trabalhar com o outro? 3) Como mostrar a relação que as pessoas mantêm 

com seus objetos cerâmicos utilitários no cotidiano, contaminados de afetos, que celebram 

tanto momentos triviais quanto momentos importantes de suas vidas e, por vezes, se 

transformam em relíquias? 4) O que, conceitual e materialmente, está implícito na captura 

fotográfica de objetos de cerâmica? 5) Esse é um fazer cerâmico híbrido, expandido?  

 

 

 

                                                 
57 Divulgada na imprensa televisiva, impressa e virtual, especialmente em Salvador. A clipagem digital está 

disponível através de links no blog: <www.rosildasa.blogspot.com> e também em CD-Rom, no Anexo B. 
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3.1 IDENTIDADE VISUAL  

 

A identidade visual da 

exposição, apresentada nos 

convites virtual [figura 79] e 

impresso [Anexo A], traz um 

detalhe da instalação Imagens 

Amadas (ver tópico 3.5), 

composta por desenhos de 

objetos utilitários feitos com 

terracota pintada. Trabalhei em 

parceria com o design Marcos 

Estrela, em João Pessoa, a 

partir de uma fotografia feita 

por mim, ressaltando a 

viva(cidade), a diver(cidade) e 

a ludi(cidade) expressas 

através das formas, das cores e 

da disposição no espaço, 

revelando aspecto vivo, 

heterogêneo, múltiplo e 

dinâmico. O título da 

exposição e do meu nome, 

localizados entre os espaços dos desenhos, foram incorporados à imagem, evidenciando 

movimento ondulatório e rítmico. No convite virtual estão justapostos a frente e o verso. O 

convite impresso, em tamanho postal 10,5 x 15 cm, foi confeccionado pela Editora da UFPB, 

cor na frente e preto no verso (4 x 1), além de ser distribuído, ficou disponibilizado para o 

público durante o período da exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 79 – Convite virtual da exposição  
individual Convivendo, 2010 
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3.2 PROJETO EXPOGRÁFICO 

 

Situada num prédio ao lado da Escola de Belas Artes da UFBA, a Galeria Cañizares, 

em Salvador, dispõe de ambientes climatizados e espaçosos que facilitam a circulação, 

conforme o desenho da planta baixa [figura 80], projetada a partir do modelo fornecido pela 

Coordenação da Galeria. Dispõe, também, de iluminação localizada no teto, distribuída entre 

luzes quentes e frias. Além das dimensões das quatro salas expositivas, o projeto da exposição 

considerou o piso em madeira alternado entre tacos claros e escuros, formando desenhos 

geométricos que predominam nos espaços [figura 81]. Esses atributos existentes na Galeria 

justificaram tanto a escolha do local expositivo quanto sua ocupação.                                                           

Para a organização espacial e gráfica do espaço expositivo [figura 82], usei a parede 

principal da sala de entrada com os adesivos indicativos contendo o título da exposição e meu 

nome, o texto de apresentação assinado pela minha orientadora e por mim [Apêndice A] e as 

logomarcas das instituições que apoiaram o evento, além de um módulo de madeira onde 

ficou o livro de assinaturas com os convites impressos. Os outros quatro espaços expositivos 

nortearam as definições das três instalações montadas sobre as paredes, deixando o piso sem 

interferências, facilitando o fluxo de circulação e imersão do público nas obras. O espaço é 

uma presença, é lugar propositivo, de diálogo, assim, tomei partido da arquitetura para 

construir as obras.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, mais notadamente durante a execução do 

projeto expográfico, é imperativo destacar o planejamento orçamentário ajustado, pois todos 

os itens de uma exposição demandam consideráveis custos financeiros, sobretudo quando se 

inclui deslocamento (transporte interestadual), como foi o meu caso58. O detalhamento das 

obras, especialmente produzidas para esta exposição, seus processos de produção e de 

montagem serão apresentados nos tópicos seguintes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Transportei, pessoalmente, em carro particular, as obras para a exposição. E contratei, em João Pessoa, 

marceneiros que confeccionaram as prateleiras e designer, os adesivos. Em Salvador, as fotografias foram 
ampliadas em loja especializada, bem como os serviços para a fixação dos adesivos. 
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FIGURA 82 – Expografia, exposição final do Mestrado – Convivendo 
Galeria Cañizares/EBA, Salvador, 2010 

 
 

FIGURA 80 – Mariana Sá, Planta baixa, 
Galeria Cañizares, 2010 

 

 
 

FIGURA 81 – Mariana Sá, Planta baixa do piso,  
Galeria Cañizares, 2010  
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3.3 CERÂMICAS E MAIS CERÂMICAS (AFTER KOSUTH) 

 
No centro, sobre uma prateleira de madeira, especialmente desenhada, onze xícaras 

distintas (me “apropriei” de objetos utilitários de cerâmica, industrial e artesanal); de um lado, 

a fotografia delas com a mesma disposição e, do outro, uma definição de dicionário do 

verbete “cerâmica” adesivado na parede (disposto a 1,20m em relação ao piso). Essa é a 

composição da obra Cerâmicas e mais Cerâmicas (after Kosuth), de 2010 [figuras 83]. 

Evidente apropriação da ideia do artista conceitual norte-americano Joseph Kosuth (1945-), 

especialmente, o trabalho intitulado One and Three Chairs, de 1965 [figura 84].  

Forma de apresentação que justapõe e discute a relação entre objeto, imagem e 

conceito. A fotografia digital colorida, montada sobre foam board, foi ampliada na escala 

correspondente ao tamanho da prateleira (60cm), igualmente ao adesivo do verbete extraído 

do dicionário relativo ao significado (texto escrito). A contiguidade entre a coisa, a sua 

imagem e seu significado gera uma tautologia, ou seja, se diz sobre a mesma coisa de formas 

diferentes, ao mesmo tempo que envolve três aspectos na percepção de uma obra de arte: 

imagem – a representação visual de uma coisa (a fotografia da prateleira com as xícaras); 

realidade – a apresentação, seu real referente (os próprios objetos); e o conceito intelectual do 

que estamos abordando – a linguagem (a definição do verbete “cerâmica” do dicionário). 

Agreguei à composição não só o componente estético, mas histórico da Arte 

Conceitual com um dos seus pioneiros, Joseph Kosuth, para discutir acerca da linguagem da 

cerâmica além dos moldes tradicionais enquanto extensão do conceito de arte contemporânea. 

A definição do verbete “cerâmica” no dicionário, diz: “Cerâmica. sf 1. Arte de fabricar 

artefatos de argila cozida. 2. Qualquer desses artefatos.” Essa é uma definição do senso 

comum que aborda sobre dois aspectos: a modalidade (categoria, estatuto ou linguagem) 

artística e os objetos diversos. O termo, analisado por Jorge Fernandez Chiti59 em seu 

Diccionário de Ceramica, associa, inicialmente, a definição do verbete entre história e 

matéria: Do grego keramiké (tékhne), ou seja, (arte) cerâmico ou do barro, já que kéramos 

significa barro, argila (1984, p.142). E amplia a análise entre definições específicas, 

descritivas, científicas etc. Ele também aponta questões abordadas neste estudo, quando diz 

que não se considera atividade cerâmica a que não é submetida ao processo de cocção, salvo 

alguns casos de cerâmicas arqueológicas muito primitivas, como também algumas 

experiências conceituais contemporâneas, onde a não cocção tem conotações críticas e 

revisionistas (1984, p.143).  

                                                 
59 Conceituado pesquisador na área da cerâmica, dirige na Argentina a Fundação Condorhuasi. 
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Portanto, eu considero que a sua análise do verbete está sintonizada com o processo 

histórico e a maneira como ele abrange a definição (definições) me faz considerar que o 

conceito de cerâmica não pode ser fixo e eternizado, pois, ainda que a cerâmica seja uma 

linguagem artística específica, assentada em bases tradicionais, com um percurso histórico 

distinto, assimilou as tendências e rupturas geradas pelas várias correntes internacionais, 

sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, durante o século XX, que foram fundamentais aos 

desdobramentos da arte no contexto contemporâneo (como já abordei). Com isso, a cerâmica 

também se desdobra, dilatando seus atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseada em vários princípios, a Arte Conceitual investigou, através da atividade 

artística, a natureza da própria arte independente da forma material, da estética convencional, 

aboliu o objeto artístico e privilegiou a farta documentação, gráficos, fotografias, textos, 

vídeos etc. que acompanharam a obra executada. Imersa no paralelismo entre arte e 

linguagem, ou mesmo na questão da arte como forma de linguagem, não havia distinção entre 

a arte e a teoria da arte. No seu texto A Arte depois da Filosofia, de 1969, traduzido e 

  
   

FIGURA 83 – Rosilda Sá, Cerâmicas e mais Cerâmicas (after Kosuth), instalação, 2010  
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publicado no livro Escritos de Artistas: anos 60/70, seleção e comentários de Glória Ferreira 

e Cecília Cotrim, Joseph Kosuth fez considerações profundas sobre o conhecimento filosófico 

da arte. Ele escreveu que “A única exigência da arte é com a arte. A arte é a definição da 

arte”. (2006, p. 226), e explicou que: 

 

A função da arte, como questão, foi proposta pela primeira vez por Marcel 
Duchamp. Realmente é a Marcel Duchamp que podemos creditar o fato de 
ter dado à arte a sua identidade própria. [...] O evento que tornou concebível 
a percepção de que se podia “falar outra linguagem” e ainda assim fazer 
sentido na arte foi o primeiro readymade não-assistido, a arte mudou o seu 
foco da forma da linguagem para o que estava sendo dito. Isso significa que 
a natureza da arte mudou de uma questão de morfologia para uma questão de 
função. Essa mudança – de “aparência” para “concepção” – foi o começo da 
arte “moderna” e o começo da arte “Conceitual”. Toda a arte (depois de 
Duchamp) é conceitual (por natureza), porque a arte só existe 
conceitualmente. (2006, p. 217, grifo do autor).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 84 – Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965 
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Embora “[...] a arte do passado esteja disponível para qualquer uso que os artistas 

queiram lhes dar. [...]” na produção da arte contemporânea, como explica Danto, “[...] O que 

não lhes será disponível é o espírito em que a arte foi realizada. [...]” (2006, p.7), ou seja, a 

instalação Cerâmicas e mais Cerâmicas (after Kosuth), embora fazendo uma colagem, uma 

citação, uma apropriação da ideia da obra emblemática One and Three Chairs, de Joseph 

Kosuth, está circunscrita num contexto histórico, político, social e econômico distinto, seu 

espírito e seu contexto são outros.  

Trata-se, como na obra de Kosuth, de “uma progressão do real para o ideal [...]”, como 

considerou Roberta Smith (in STANGOS, 1991, p. 188) em relação ao objeto, mas questiona 

também a definição do termo “cerâmica” além do disposto conceitualmente e visivelmente na 

obra, pois considera e agrega o próprio contexto da exposição e sua finalidade de uma 

pesquisa acadêmica em nível de Pós-Graduação na área de concentração em linguagens 

visuais contemporâneas.  

Além de que ao longo da minha reflexão, trouxe vários artistas e obras, conceitos e 

informações entrelaçadas que fundamentaram a discussão sobre a expansão da linguagem da 

cerâmica na medida da sua inscrição enquanto linguagem contemporânea, isto é, enquanto 

linguagem inserida no contexto híbrido da arte contemporânea.   

Outra aproximação desta obra é com o poema Cerâmica, de Carlos Drummond de 

Andrade: “Os CACOS da vida, colados, formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia 

do aparador.” (1964, p. 361, grifo do autor). A imagem do quebra-cabeça tridimensional e a 

menção ao uso discutem acerca do significado da vida e da cerâmica, além da disposição 

espacial da instalação (“ela nos espia do aparador”).  

Convém ressaltar que, historicamente, os vestígios arqueológicos, em inúmeros casos, 

apresentam a cerâmica utilitária fragmentada (um quebra-cabeça a ser montado pelos 

pesquisadores). O poema também joga com a realidade e a representação, hibridizando a vida 

com a cerâmica, e sintetiza aspectos específicos abordados na minha obra, ou seja, o sentido e 

o significado da vida é o uso, usar a vida é viver.  
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3.4 INVENTÁRIO 

 

Instalação, inicialmente, pensada para configurar sobre várias prateleiras numa única 

parede, composta por diversos objetos utilitários de cerâmica – tanto industrial quanto 

artesanal – porcelana, terracota, grés, raku etc. –, mas se desdobrou numa série fotográfica 

com a mesma denominação durante o processo de estudos fotográficos dos objetos a serem 

incluídos na instalação. Surpreendi-me com o resultado plástico e visual das fotografias – elas 

me indicaram um novo caminho. Assim, a gênese da série fotográfica Inventário, 2009-2010 

[figuras 85 a 131], surgiu do desdobramento da ideia inicial. A partir daí, a questão passou a 

considerar a inclusão do outro na obra. Mediar a participação do outro envolvia encontros 

presenciais com as pessoas em seus lares, focando os objetos em seus contextos específicos. 

Promover os encontros foi um dado significativo do processo, pois, as pessoas partilharam 

seu mundo mostrando seus espaços de pertencimento, privado, afetivo, a relação e 

manutenção que estabelecem com os objetos e suas histórias. Analisei o que dispunham na 

casa e fotografei o que me chamava a atenção – as imagens do cotidiano, as cenas domésticas 

aleatórias e as propositalmente organizadas. 

Com a série fotográfica produzida, surgiu a questão da configuração da instalação no 

espaço expositivo, pois não seguiria o padrão de montagem de exposição fotográfica 

tradicional sobre a parede. Então, ela foi incorporada à instalação Inventário, 2010, [figuras 

132 a 136], composta por quarenta e sete fotografias digitais, ampliadas sobre papel 

fotográfico (no tamanho 20 x 25 cm), refiladas (algumas em formatação não convencional), 

laminadas e montadas sobre foam board. Dispostas em conjuntos distintos sobre doze 

prateleiras de MDF de 12 milímetros (medindo cada uma 120 x 0,12 cm), revestidas na cor 

branca e presas nas paredes, nos espaços 3 e 4 da Galeria (ver projeto expográfico), a 1,20m 

em relação ao piso [figuras 137 e 138]. As fotografias foram justapostas em grupos afins: 

pelas características visuais da imagem – cor, luz e sombra, figura e fundo; pela relação com a 

natureza – plantas; pelas formas de organização – empilhadas, arrumadas sobre prateleiras, 

dentro de armários, penduradas sobre ganchos; pela seleção formal – formas circulares, ovais, 

cilíndricas etc.; pela funcionalidade; pelos elementos gráficos das cerâmicas. Ainda que o 

aspecto funcional seja inerente aos objetos cerâmicos, destaquei a plasticidade dos próprios 

objetos e das composições.  
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FIGURAS 85 a 107 – Rosilda Sá, Série fotográfica Inventário, 2009 - 2010 
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FIGURAS 108 a 131 – Rosilda Sá, Série fotográfica Inventário, 2009 - 2010 
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FIGURAS 132 a 136 – Rosilda Sá, Inventário, instalação, 2010 
Vista da instalação na Galeria Cañizares/EBA, Salvador 
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Inventário trás a banalidade, o requinte, os rituais da vida cotidiana doméstica, através 

da cerâmica utilitária (a poteria e a louça fina). Apresenta o potencial da cerâmica enquanto 

imagem fotográfica e objeto que revela o uso (funcionalidade), o que guardam de memória, 

de lembranças e sua obsolescência, destacados em conjuntos ou isoladamente que meditam e 

nos observam à espera. Uma poética que transita entre a fotografia e a cerâmica, numa síntese 

visual híbrida. A obra reconfigurou o sentido da cerâmica, na medida em que expôs sobre as 

prateleiras as fotografias como se fossem os próprios objetos cerâmicos – elas são a 

representação da representação. As fotografias sobre as prateleiras são convincentes e 

ressignificam o conceito de cerâmica. 

O objeto utilitário cerâmico coabita o espaço de convívio, protagonizando ritos 

domésticos diários, acumulando camadas de história, presentes em diversas situações. Eles 

estão impregnados de lembranças. Mesmo quando os objetos vão para um antiquário e são 

vendidos para outras pessoas, eles reverberam suas histórias, transmitidas de geração a 

geração, numa rede viva. Jean Boudrillard destaca questões diversas incorporadas ao 

cotidiano dos objetos: “[...] como os objetos são vividos, a que necessidades, além das 

funcionais, atendem, que estruturas mentais misturam-se às estruturas funcionais e as 

contradizem, sobre que sistema cultural, infra ou transcultural, é fundada a sua cotidianidade 

vivida.” (1973, p. 10-11). As imagens fotográficas representam o real, revelando o estado 

existencial dos objetos, como as pessoas convivem com a cerâmica, ou seja, como elas 

guardam, mantém e os dispõem nos espaços da casa – sobre os móveis, empilhados, dentro 

deles etc. –, acompanhando o fluxo da vida. São cenas do cotidiano. O cotidiano de cada 

pessoa ou grupo familiar é singular e particular. 

A obra não pretende discutir acerca do design cerâmico e sua funcionalidade no 

contexto doméstico – seja artesanal ou industrial –, mas o que ativa de lembranças no 

observador, na medida em que expõe o espaço humano e suas relações diárias entre as coisas 

(objetos), especialmente as de cerâmica, e suas mudanças constantes (usar, servir, preparar, 

arrumar, conservar, limpar etc.). Ao abordar sobre “a substância da vida diária”, o cotidiano, 

como tema do recurso fotográfico, Charlotte Cotton (2010, p. 115) explica que:  

 

[...] normalmente ignoramos esses objetos ou os mantemos na periferia da 
visão, talvez não os consideremos a princípio como temas visuais legítimos 
dentro do léxico artístico. Estas fotos preservam a realidade da coisa que está 
sendo descrita, mas seu tema é conceitualmente alterado por causa da 
maneira como os objetos são representados. Por meio da fotografia, a 
matéria cotidiana é dotada de uma carga visual e de possibilidades 
imaginárias que vão além da sua função trivial. Tratamentos sensuais e 
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saborosos, mudanças na escala ou no contexto típico, simples justaposições e 
correlações entre formas e formatos – todas estas técnicas são empregadas 
nesta abordagem.  

 

A fotografia foi usada como foco central no território da cerâmica, se apresentou como 

uma extensão da própria linguagem da cerâmica60, na medida em que o tema e o conceito 

importaram mais do que a “qualidade fotográfica”, pelo fato de ser uma ceramista 

fotografando cerâmicas e não uma fotógrafa fazendo o mesmo, as fotografias revelaram o 

modo como eu olhei cada objeto e de onde, ou seja, uma ação de uma artista (uma ceramista 

expandida). Para além do retrato da realidade, a fotografia é um veículo que materializa ideias 

por escolhas, enquadramentos, composições, recortes etc., revelando o olhar singular do 

artista que está por trás da câmera, inserido num determinado contexto histórico e cultural.  

Wanner considera que “[...] o ingrediente mais importante da imagem poderosa é o conceito. 

A mistura do talento para criar um conceito e a habilidade de saber expressá-lo são os dois 

aspectos mais importantes para se criar uma fotografia conceitual convincente.” (2010, p. 

249).  

Do ponto de vista técnico, escolhi as cenas, percebi os detalhes, enquadrei e fotografei 

usando uma câmera amadora Sony – cyber-shot, de 7.2 megapixels, sem recurso especial de 

iluminação [figura 139]. As fotografias têm tiragem (edição) limitada e poderão ser 

apresentada de várias maneiras. Trabalhei com a “lógica mimética da fotografia”, com o 

gênero tradicional denominado natureza-morta61 (composições utilizadas pelos pintores 

clássicos e modernos), fazendo registros de uma rede viva, colaborativa. O recurso fotográfico 

centrado no tema do cotidiano tem na Arte Conceitual sua utilização. Cotton, analisando a 

questão, diz: 
 

A arte conceitual usou a fotografia como meio de transmitir ideias ou atos 
artísticos efêmeros, fazendo as vezes do objeto de arte na galeria ou nas 
páginas de livros e revistas de arte. Essa versatilidade do status da fotografia, 
como documento e evidência da arte, tem uma vitalidade intelectual e uma 
ambigüidade bem usadas pela fotografia artística contemporânea. Da mesma 
maneira como essa forma de fotografia subverteu os padrões convencionais 
do que era considerado um ato artístico, também demonstrou um modo mais 
banal de fazer arte. A arte foi revelada como um processo de delegação aos 
objetos cotidianos mais comuns, e a fotografia se tornou o instrumento pelo 
qual o artista podia esquivar-se à necessidade de criar uma “boa” imagem. 
(2010, p.22, grifo do autor). 

                                                 
60 Alberto Andrés (1968-), ceramista espanhol, desenvolve excelente pesquisa relacionando as duas linguagens – 

cerâmica e fotografia (ver o blog: <www.albertoandres.blogspot.com>). 
61 Susan Woodford explica que “Toda sorte de objetos inanimados constitui tema adequado para naturezas-

mortas, pois a habilidade do artista faz-nos subitamente cônscios das propriedades estéticas de coisas comuns 
e vulgares.” (1983, p.40). 
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Ainda abordando a 

questão histórica, destaco a 

aproximação mais significativa 

para Inventário em todos os 

seus estágios (idealização, 

produção, exposição): a 

fotografia acompanhada do 

texto Articles of China [figura 

140], de Willian Henry Fox 

Talbot (1800-1877), publicada 

no primeiro livro comercial 

com ilustrações fotográficas, 

   
 

FIGURA 140– William Henry Fox Talbot, Articles of China, 
fotografia e texto em livro, 1844 

 

       
 

FIGURAS 137 e 138 – Montagem da instalação Inventário 

  
  

FIGURA 139 – Processo criativo da  
série fotográfica Inventário, 2009-2010 
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em 1844, The Pencil of Nature (O Lápis da Natureza), produzido pelo próprio Talbot. Ele foi 

pioneiro na fotografia e inventor do negativo fotográfico. Num trecho do texto está ressaltado, 

com outras palavras, sobre a síntese que a fotografia faz da cena com os objetos dispostos 

sobre as prateleiras, ou seja, a fotografia apresenta de maneira completa cada detalhe o que, 

habitualmente, seria descrito a partir de um “inventário escrito”. Aqui a fotografia mostra os 

objetos reais expostos sobre prateleiras; ao contrário, na instalação Inventário, são as 

fotografias expostas como objetos cerâmicos, a representação da representação, como já 

abordei, revelando o inventário de uma rede viva, colaborativa. É evidente que a ideia para 

pensar a instalação bebeu na fonte de Talbot e se desdobrou. 

 

 

3.5 IMAGENS AMADAS 

 

Um ambiente tridimensional de imersão sensorial, composto por desenhos de objetos 

utilitários de cerâmica feitos de argila queimada (terracota pintada), um espaço híbrido entre 

cerâmica e desenho (forma e matéria). A instalação Imagens Amadas, 2010, [figuras 141 a 

146], apresenta vasta tipologia – desenhos de vasos, jarros, potes, panelas, vasilhas, tigelas, 

chaleiras, bules, xícaras, copos, pratos, pires, moringas, terrinas, talhas, bacias, fruteiras, 

quartinhas etc.  montados sobre pregos nas cinco paredes do espaço 1 da Galeria, na altura de 

1,80m acima do rodapé [figuras 147 a 149]. Essa altura delimitou, também, o olhar que não se 

elevava para o teto, mas direcionava para o piso. O olhar caminha com o corpo e se insere no 

espaço enquanto atitude estética. O partido arquitetônico foi determinante para definir a obra 

no espaço, ele não é apenas o lugar que a abriga, ele se funde à obra, e só durante a montagem 

ela se presentificou. 

Da mesma maneira que eu fui recebida pelas pessoas em seus lares na produção da 

obra Inventário, eu as recebi em meu ateliê para trabalharmos juntas em outro projeto de obra 

colaborativa, mantendo a rede viva. A casa é o lugar de cada pessoa, o ateliê é o meu lugar 

enquanto artista, o lugar de pertencimento. Tanto a casa quanto o ateliê, além de locais 

privados, são também locais de encontros e trocas. Eu fui a anfitriã, partilhei o meu mundo 

com o outro, acolhi os convivas à mesa, modelamos (modelar é gesto afetivo), oportunizamos 

as experimentações com a cerâmica, plasmar a matéria-prima, o processo artesanal com a 

técnica do rolinho (da tradição oral dos fazeres arcaicos dos índios amazônicos), um encontro 

com a criatividade e a descoberta, desfrutamos da rica e divertida comunicação e da 

celebração mediada pela simplicidade dos desenhos das cerâmicas utilitárias. Assim, parte da 



102 
 
 

instalação Imagens Amadas foi produzida por várias pessoas que vieram ao meu ateliê em 

momentos de convivialidade no processo criativo e poético, denominados Encontros 

Modeladores [figuras 150 a 152]. 

Não só produzir cerâmica, mas o gesto de encontrar pessoas, encontrar possibilidades, 

o compartilhamento, a sinergia (a forma viva é para trocar, é a essência do vivo, se não trocar 

o indivíduo morre), a rede é viva, é vida. Ter o outro como partícipe do processo, sentir que a 

construção da obra depende de nós – o pronome do grupo, do coletivo, do social. Comungar 

com o outro, todos somos artistas nessa construção coletiva62, nessa modelagem lúdica. Estar 

com o outro, trabalhar com o outro, a cerâmica favorece esta ação. Minha ação propositora 

considera a obra enquanto sistema aberto, de trocas e comunicações, em manifestações vivas 

de alegria e prazer. 

Os desenhos feitos por cada pessoa, com fios de argila queimada, são como objetos 

utilitários produzidos por vários oleiros; a diferença é que não são tridimensionais, são 

contornos definindo formas. Desenhos de terracota que podem ser tocados, manipulados. Os 

desenhos, por serem de cerâmica, ressignificam a própria cerâmica, pois a cerâmica fala sobre 

a cerâmica, reforçando os valores manuais e coletivos do fazer cerâmico. A cerâmica 

enquanto “desenho permanente” do patrimônio cultural universal, historicamente construído, 

faz parte também da memória e dos arquivos visuais domésticos cotidianos das pessoas. Para 

mim, os objetos cerâmicos sempre exerceram um fascínio, desde os mais simples até os mais 

sofisticados, como destaquei no Capítulo 1, são, portanto, o que denomino Imagens Amadas.  

Parte da produção foi pintada ainda com os fios de argila molhados, e parte com os 

desenhos já queimados. A relação entre as ações das obras colaborativas Inventário (série 

fotográfica) e Imagens Amadas foi também estabelecida no espaço expositivo. Elas 

dialogaram, pois tanto as formas quanto as cores das cerâmicas nas fotografias tinham relação 

com as formas e cores dos desenhos de terracota (inclusive o dourado). Predominando, nos 

desenhos, cores vivas [figuras 153 a 155]. Além de ambas incitarem as memórias visual, tátil, 

gustativa e olfativa das pessoas, remetendo a tudo que envolve a função utilitária da cerâmica. 

 

 
                                                 
62 Documentei em vídeo a ação lúdica, educativa e colaborativa que denominei Construção Coletiva: a cerâmica 

na escola, sobre o projeto A Arte Registra a História, idealizado e coordenado, em 2003, pela professora e 
artista visual Marília Diaz, de realização de um mural cerâmico na Escola Estadual Sesquicentenário, em João 
Pessoa. O projeto envolveu 1.500 alunos e foi realizado por uma equipe multidisciplinar. O documentário foi 
lançado em DVD e CD-Rom pela Editora da UFPB, e após seleção, em 2004, participou em Montpellier, sul 
da França, do 4º Festival Internacional do Filme sobre a Cerâmica (Projections d’Argile). Em 2005, o vídeo 
foi incorporado à DVDteca Arte na Escola, do Instituto Arte na Escola.  
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FIGURAS 141 a 143 – Rosilda Sá, Imagens Amadas, 2010  
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FIGURAS 144 a 146 – Rosilda Sá, Imagens Amadas, 2010  
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Considerando que a minha produção dialoga com dois polos, como já mencionei no 

Capítulo 1 – a produção de raiz (ligada à tradição oral e ao patrimônio cultural imaterial); 

associada à contemporaneidade, à mistura, à impureza, ao cotidiano –, produzi utilizando a 

monoqueima oxidante em forno de estrutura fixa a lenha, com chama direta [figura 156] –, 

como parte processual e conceitual da minha poética. As transformações físico-químicas da 

   
 

FIGURAS 150 a 152 – Encontros Modeladores, 2010 
 

    
 

FIGURAS 147 a 149 – Montagem da instalação Imagens Amadas 

     
   

FIGURAS 153 a 155 – Os desenhos  
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matéria-prima perecível, enquanto crua, em matéria resistente ao tempo, em diversos 

contextos. Durante a produção dessa obra fizemos sete fornadas. 

A proximidade poética com Imagens Amadas está em Celeida Tostes com Gesto 

Arcaico e na série Nexos (discutidas no Capítulo 1). Igualmente às obras citadas, em Imagens 

Amadas foi ressaltado o caráter processual, colaborativo, relacional, conceitual e visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 EM REDE – A CERÂMICA, O PROCESSO CRIATIVO E O CAMPO RELACIONAL 
 

 
Analisando a exposição e as obras com o distanciamento mínimo, observo o quão 

significativos foram, não só os cinco questionamentos norteadores da pesquisa, mas todas as 

etapas do processo (idealização, produção, exposição). Destaco, então, uma consideração de 

Mª Celeste de A. Wanner dirigida à obra de arte: “[...] Ao pensar em qualquer parte 

constituinte da obra, todos os componentes de sua estrutura, desde os primeiros insights ao 

objeto finalizado, são indissociáveis.” (2010, p. 20, grifo do autor), portanto, retrata o 

conceito de rede. De fato Wanner traz a obra enquanto campo relacional, ou seja, como as 

partes estão conectadas revelando o processo criativo, tema estudado por Cecília Salles, que 

  
 

FIGURAS 156 – Cocção em forno de estrutura fixa a lenha 
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afirma: “[...] é interessante pensar que a rede da criação se define em seu próprio processo de 

expansão: são as relações que vão sendo estabelecidas durante o processo que constituem a 

obra.” (2006, p. 33). Para ela, o conceito de criação artística é uma rede em processo, 

caracterizado por uma dinamicidade, presente na memória criadora que se modifica com o 

tempo. Isto porque a “não linearidade”, a “ausência de hierarquia”, o “estabelecimento de 

nexos”, a “simultaneidade de ações”, dentre outros aspectos, estão presentes no pensamento 

processual e relacional, portanto, em rede, reforçando a afirmação: o que impulsiona e revela 

a obra é o próprio processo. 

Gerúndio do verbo conviver, o título desta exposição apresenta a forma nominal de 

uma ação em processo Convivendo, ou seja, vivendo em comum, relacionando-se 

intimamente e socialmente. O resultado da pesquisa aproximou o processo criativo, do 

processo de viver, ambos em redes, destacando o título da dissertação – Redes Vivas – este, é 

para mim, o sentido da vida e da construção do pensamento visual estruturado. Conviver é a 

arte de viver em rede, assim, Convivendo, a vida, a arte e, especialmente, a cerâmica fazem e 

têm sentido.  

Afinal, o que é a cerâmica no contexto da humanidade? Ela é a forma estável da 

convivência do grupo, está ligada aos fundamentos da manutenção da vida, da fundação da 

própria humanidade. O lar, a casa, o conforto, a proteção, os alimentos, os líquidos, as plantas, 

as flores, as celebrações sempre tiveram nos recipientes cotidianos de cerâmica o seu foco, 

presentes na vida doméstica, independente da classe social. Convém destacar, também, a 

arquitetura e os produtos estruturais de cerâmica – as casas de taipa, o tijolo de adobe, a 

arquitetura convencional (tijolo, telha, louça sanitária, piso e revestimento) e a eco-

arquitetura. Curiosamente, a cerâmica tanto representa o que tem de mais 

rudimentar/elementar como está no centro das pesquisas científicas de ponta (alta tecnologia), 

aplicadas em várias áreas – denominada cerâmica avançada: supercondutores cerâmicos, 

revestimento térmico (foguetes espaciais), componentes eletrônicos (computadores), 

catalizadores (automóveis), próteses diversas (odontológicas e médicas), fios de corte 

(variadas ferramentas, a exemplo de tesouras e facas), dentre outros.  

Como já explanei anteriormente, a cerâmica no contexto doméstico deflagrou a 

criação de uma rede colaborativa, de encontros e comunicações com as pessoas, visando a 

produção das obras e a celebração de momentos. Processo produzido fora do espaço 

mercantil, sem valor pecuniário, o que prevaleceu foram os encontros, situados no contexto 

da “arte relacional” definida por Nicolas Bourriaud como a arte que “[...] se desenvolve em 

função de noções interativas, conviviais e relacionais.” (2009, p, 11), ou seja, a cerâmica 
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funcionou como “dispositivo relacional”, de estarmos juntos, a convivialidade, as 

colaborações e trocas, uma proposta de prática artística enquanto “campo fértil de 

experimentações sociais”, como considera Bourriaud, esboçando “utopias de proximidade” 

(2009, p.13). O que interessou foram as amizades e as comunicações, ou seja, a qualidade das 

relações.  

Considerando ainda, a 

teoria de Bourriaud, devido à 

minha permanência em 

Salvador durante o período 

da exposição, priorizei os 

encontros com as pessoas que 

a visitaram63 [figura 157]. 

Ainda que eu estivesse 

presente para falar sobre as 

obras e a pesquisa, além do 

texto de apresentação 

disponível para a leitura, 

foram imprescindíveis os 

comentários das pessoas e a maneira como fruíram com as obras.  

O texto, a palavra não substitui o contato direto com a obra, sentir64 a obra. Inclusive, 

como a cerâmica utilitária no contexto cotidiano das pessoas foi o foco da exposição, revelou 

a familiaridade expressada por várias pessoas, facilitando a entrega sensível necessária à 

construção de nexos participativos, de diálogos e questionamentos ao que a obra enunciava. 

Afinal, não existem respostas para a arte, só interrogações, pois, como explicou Icleia Borsa 

Catanni, citada na epígrafe inicial desta dissertação, embora sejam aceitos “uma pluralidade 

de discursos”, que poderão ser válidos, inclusive do artista, seu caráter é “não-discursivo”, ela 

é intraduzível (2004, p. 139-151), ela é enigmática. A arte é livre. 

 

 

                                                 
63 Destaco os encontros com as Professoras Drª VigaGordilho da Pós-Graduação EBA/UFBA e Bárbara Tércia, 

da Graduação com seus respectivos alunos. 
64 Cf. a distinção pontuada pelo crítico, professor e curador Fernando Cocchiarale (2006, p.13-14) entre os 

verbos sentir e entender em relação ao “grande público” e à “necessidade da mediação pela palavra, para a 
produção de sentido”, no “mundo institucional das artes”. 

 
 

FIGURA 157 – Encontro com alunos da Escola de  
Belas Artes/UFBA 
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APONTAMENTOS FINAIS 
 

O modo de apreensão de um pensamento em 
rede só pode se dar também em rede. 
 

Cecília Salles 

 

Escrever esta dissertação foi editar a trajetória da pesquisa. Havia um projeto poético, 

um processo criativo pessoal, no qual eu compreendi as minhas demandas expressivas (o que 

me impulsionava, a gênese das obras, seu processo de produção e a reflexão contextualizada) 

e trouxe para o campo cognitivo. A pesquisa objetivou, com sucesso, a construção de uma 

poética visual que foi apresentada em exposição final na Galeria Cañizares/EBA/UFBA, 

paralelamente à redação da dissertação. Todo o processo foi um misto de aventura e desafio 

sem perder nem o foco, nem a tonalidade do encantamento e da pulsação pela pesquisa, 

primando sempre pela qualidade estética, a coerência interna das obras e pelo rigor e 

profundidade textual, pois o que tem validade é o trabalho final – prático (exposição) e teórico 

(dissertação). A obra foi o foco, ela só cresceu com a experimentação real, vendo seus 

desdobramentos, reverberou, repercutiu, por isso as hipóteses se inclinaram para a obra. Daí 

entende-se que os discursos teóricos – tanto verbal quanto escrito (dissertação) – não 

qualificam, nem melhoram a obra, mesmo considerando que a teoria acompanha o processo 

enquanto fazer reflexivo (Poïética), pois uma obra fecunda está relacionada à riqueza das 

questões que levanta. 

Retomando as questões iniciais (hipóteses) que nortearam a pesquisa, considero que 

elas foram alcançadas e são perceptíveis nas obras apresentadas na exposição final do 

Mestrado, denominada Convivendo, acompanhadas da reflexão contextualizada e da 

sistematização do processo poético, criativo, colaborativo no Capítulo 3. Inclusive, desde o 

título Redes Vivas: nexos poéticos mediados pela cerâmica contemporânea estavam indicados 

os limites da pesquisa.    

Sabe-se que a dissertação será lida por leitores críticos, portanto, eles precisam ser 

cativados desde o título, que não pode gerar dúvidas, pois, título é síntese. Escrever é processo 

criativo não menos complexo que a produção em artes visuais e, sem dúvida, o primeiro juízo 

crítico acerca tanto da obra quanto da dissertação é do artista-pesquisador-autor. 

Redigir esta dissertação foi, para mim, um “devaneio poético”, nos termos do filósofo 

Gaston Bachelard, na medida em que “O devaneio é uma consciência de bem-estar” (1988, p. 

170), ou seja, o devaneio é lugar de conforto, justificado pela minha familiaridade com a 

cerâmica (objeto de estudo), aspectos sintetizados no diagrama visual da pesquisa [figura 0] 
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que retrata o pensamento visual estruturado. Este se configurou numa metáfora visual do 

próprio título da dissertação, estruturado em forma de rede, portanto, composto por elementos 

de interação, enquanto conceitos norteadores que possibilitaram a sustentação, o 

trânsito/fluxo, pontuando experimentações ancoradas no meu percurso poético/artístico 

contextualizado e ilustrado, ou seja, um processo vivo de criação em arte, onde busquei para a 

reflexão referências artísticas e históricas, literárias e teóricas, a fim de apresentar diálogos 

visuais, poéticos e discursivos. O diagrama também pode ser lido como um mapa de 

representação de cidade, lugar de encontros e colaborações, de redes de afetos, inspirativos, 

de pertencimento, de amizades, representação analógica do que seria uma rede em hipermídia, 

conectados por links de informações.  

A cerâmica foi o fio condutor do processo poético e da dissertação. Ao longo dela 

abordei sobre a cerâmica enquanto linguagem com sua singularidade (além da especificidade 

da sua matéria-prima, a argila) e a familiaridade com o domínio técnico, pois, como bem 

destacou Salles: “[...] a ausência de conhecimento de técnica gera desconforto, na medida em 

que se torna fonte de erros. [...]” (2006, p. 85-86). No entanto, a cerâmica me levou a um 

conhecimento que transcende a técnica. Apresentei e discuti acerca de poéticas realizadas por 

artistas que ampliaram esse campo do conhecimento em arte (os poetas da argila e da 

cerâmica), neste caso, um conhecimento que está se edificando, pois, são poucos os textos 

publicados sobre a cerâmica contemporânea no Brasil. Considerando que o artista-

pesquisador-docente tem o compromisso de produzir conhecimento, priorizei no texto, 

também, o aspecto didático pela importância da multiplicação – troca de saberes na academia.  

Eu poderia ter nominado inúmeros artistas que trabalharam e os que trabalham com a 

argila e a cerâmica e suas obras, mas o recorte desse estudo não comporta esse 

levantamento65, não é essa a finalidade. Então, entrelacei, numa sequência histórica, os que 

dialogaram com a minha obra anterior ao meu ingresso no Mestrado, mas, principalmente, a 

realizada durante o curso. 

Eu trouxe a questão da rede (contemplada nas hipóteses) enquanto conceito que se 

expande plasticamente, pois, não sendo linear, rompe com o fixo e o predeterminado, se 

estendendo ao próprio discurso. Também em rede, entrelacei a cerâmica aos índices da 

contemporaneidade, apresentada formal, conceitual e historicamente. As obras, com suas 

várias possibilidades poéticas trouxeram a discussão acerca da linguagem da cerâmica fora 

                                                 
65 A ceramista e professora Mary Di Iorio desenvolve pesquisa, inédita, de levantamento bibliográfico e 

bibliométrico sobre a cerâmica artística no Brasil. 
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dos moldes tradicionais e fora do senso comum reificado, enquanto extensão do conceito de 

arte contemporânea, uma linguagem visual contemporânea híbrida.  

Refletindo acerca da exposição Convivendo, pontuei sobre a produção das obras (o 

processo criativo) e o contexto da exposição (montagem e recepção), sistematizando essas 

questões.  Notório observar que as instalações Sublimatórios e a série Nexos, analisadas no 

Capítulo 1, nortearam os desdobramentos para a resolução das obras apresentadas na 

exposição, portanto, ao longo da dissertação é fácil perceber o meu processo de estudo e 

produção. Observa-se que inicialmente usei fios de argila produzidos com a técnica do 

rolinho para a modelagem de esculturas e depois usei fios produzidos por extrusoras para a 

construção da série de instalações Nexos e dos desenhos da instalação Imagens Amadas, em 

redes colaborativas. Do objeto autônomo ao objeto relacional em diferentes abordagens. 

Ampliei a minha subjetividade e coletivamente compartilhei o meu processo criativo com o 

outro, considerei a modelagem enquanto gesto e encontro afetivo.  

Com a instalação Inventário, também colaborativa, eu trouxe, ainda que apresentado 

em fotografia, os objetos cotidianos de cerâmica nos seus espaços de pertencimento, seus 

contextos, na sua função utilitária primordial. Objetos relacionados, simultaneamente, a uma 

objetividade funcional e a uma subjetividade afetiva. O tema do cotidiano e seus objetos 

cerâmicos domésticos estruturaram uma poética e suas relações em rede, gerando as obras 

Inventário e Imagens Amadas, portanto, reafirmo que as questões iniciais (hipóteses) que 

nortearam a pesquisa, foram alcançadas. As obras transformaram questões locais em questões 

universais, pois trouxe o individual e o coletivo, a vida cotidiana que é vivida por todos, a 

existência e a arte, entrelaçados ao processo artístico. A exposição propôs outros modos de 

representação da cerâmica utilitária para o contexto da arte contemporânea. A cerâmica que 

fala sobre a cerâmica, hibridizando linguagens: fotografia e cerâmica, desenho e cerâmica. As 

obras, também, revelaram qualidades de relações e evidenciaram a importância da matéria, do 

espaço, da intertextualidade, da colaboração, da participação do outro e da linguagem da 

cerâmica, esta última, particularmente, discutida através da obra Cerâmicas e mais Cerâmicas 

(after Kosuth), com a qual fiz a aproximação com Joseph Kosuth e a Arte Conceitual; a 

terminologia do verbete “cerâmica” e a multiplicidade de significados, inclusive questionando 

acerca da queima enquanto condição inerente para caracterizar o material cerâmico, ou seja, 

apresentei a “cerâmica” sem limites rígidos; e o poema de Carlos Drummond de Andrade, que 

joga com a realidade e a representação, hibridizando a vida com a cerâmica. E associei nas 

obras, dois polos: a produção de raiz (saberes tradicionais do patrimônio cultural imaterial), 
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onde permanece a operação com os elementos primordiais; com a contemporaneidade, a 

impureza, o cotidiano.  

Entende-se que a pesquisa, as obras e a exposição estão atreladas ao sistema 

acadêmico, e que não existe nada fora dos seus sistemas (redes), por isso a necessidade da 

legitimação. Na arte, o sistema está disposto, como afirma Arthur Danto, pelos “[...] 

complexos institucionais do mundo da arte – galerias, escolas de arte, periódicos, museus, o 

establishment da crítica, as curadorias [...].” (2006, p.4), por conseguinte, essa pesquisa 

acadêmica faz parte do circuito valorativo centrado no processo criativo que discute sobre a 

relação direta do artista e sua obra, escrito na primeira pessoa (portanto, a dissertação é uma 

fonte primária de pesquisa). Outras instâncias, como a administração da carreira artística e o 

trânsito político em torno do jogo das relações sistêmicas que mantêm a arte são outras 

questões, ainda que sejam complementares, pois estão relacionadas aos mecanismos 

consagratórios e às regras do mercado da arte. Quanto à obra, ela não se conclui, há que se 

considerar seu percurso contínuo e móvel caracterizado pelo conceito de “inacabamento” que 

move o artista, como considera Cecília Salles (2006), por conter o “valor dinâmico da 

incompletude”. Sendo assim, os estudos geraram novas questões a serem desenvolvidas 

durante o Doutorado. 

Reconheço que quanto mais aprofundo os meus estudos, inclusive reforçado pelo fato 

de que sou uma artista-ceramista, me convenço que a vida, a cerâmica e a arte se entrelaçam 

em redes vivas para fazerem e terem sentido, pois, para mim, dialogam em ações (cotidianas) 

em processo, em verbos conjugados no gerúndio: Convivendo e Ceramicando66. 

Para finalizar a dissertação repito a consideração que fiz no Capítulo 1 acerca da 

minha inexplicável familiaridade com os objetos cerâmicos cotidianos e do meu desejo 

delineado, desde a infância, de ser uma artista, uma ceramista, e parafraseio as palavras de 

Rudolf Arnheim, destacadas na epígrafe, pois, esta dissertação resultou do meu “amor 

prolongado” e da minha “devoção paciente” pela cerâmica e pela arte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66  Título do excelente livro dos ceramistas Paulo James e Jean-Jacques Vidal. 
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APÊNDICE A – Texto de apresentação da Exposição 
 

CONVIVENDO 
 

O significado é o uso. 
Wittgenstein 

 
 
A cerâmica, representada pelos objetos utilitários, é um dos adventos da civilização ao longo 

da história da humanidade, predominando seu lugar de destaque no contexto cotidiano das pessoas 
para decorar, guardar, celebrar, comemorar, festejar, compartilhar, enfim, manter a vida. Nesse 
contexto se insere a exposição CONVIVENDO, que, desde o próprio título, apresenta uma celebração 
de encontros. De fato, esta exposição, composta pelas instalações Inventário, Cerâmicas e mais 
Cerâmicas (after Kosuth) e Imagens Amadas, é fruto da produção colaborativa, em que a cerâmica 
funcionou − de acordo com a teoria de Nicolas Bourriaud, no livro Estética Relacional − como 
“dispositivo relacional”, no contexto cotidiano de várias pessoas. 

 
Inventário traz a banalidade e o requinte através da cerâmica utilitária, que revela o uso 

(funcionalidade), sua obsolescência e o que guarda de lembranças. Na instalação, as fotografias 
geradas a partir dos objetos estão apresentadas sobre prateleiras e apreendidas, também, enquanto 
objeto. A fotografia foi usada como foco central no contexto da cerâmica e se apresentou como uma 
extensão da própria linguagem da cerâmica, através do tema e do conceito, inclusive reforçado pelo 
fato de se tratar de uma ceramista − e não de uma fotógrafa − fotografando cerâmicas. Os objetos 
estabeleceram uma rede de encontros, de estar com as pessoas, uma rede colaborativa. O universo 
cotidiano do outro foi trazido para esta obra. 

 
A vida diária como tema para a fotografia foi largamente usada pela arte conceitual. Charlotte 

Cotton, no livro A Fotografia como Arte Contemporânea (2010, p. 115), explica que “Por meio da 
fotografia, a matéria cotidiana é dotada de uma carga visual e de possibilidades imaginárias que vão 
além da sua função trivial. Tratamentos sensuais e saborosos, mudanças na escala ou no contexto 
típico, simples justaposições e correlações entre formas e formatos [...]”.  

 
Já a obra Cerâmicas e mais Cerâmicas (after Kosuth), composta por várias xícaras sobre uma 

prateleira, a fotografia delas e o adesivo sobre a parede de uma definição do verbete enciclopédico 
“Cerâmica”, gerou uma tautologia, portanto, se aproximou da obra One and Three Chairs [1965], do 
artista conceitual norte-americano Joseph Kosuth. Não só essa obra, mas as outras presentes na 
exposição discutem acerca da própria linguagem da cerâmica além dos moldes tradicionais, enquanto 
extensão do conceito de arte contemporânea.  

 
A instalação Imagens Amadas apresenta desenhos de objetos utilitários de cerâmica feitos a 

partir de fios de argila queimados em forno a lenha (terracota pintada), que, ao serem montados sobre 
as paredes de uma das salas da Galeria, criaram um espaço de imersão num contexto híbrido, 
labiríntico, entre cerâmica e desenho. Da mesma maneira que colaborativamente as pessoas receberam 
a artista em seus lares para a produção da obra Inventário, ela os recebeu em seu ateliê para 
modelarem esses desenhos de terracota, mantendo a rede viva. Afinal, como ela considera, é 
convivendo que a vida, a arte e, especialmente, a cerâmica fazem e têm sentido. 

 
Maria Celeste de Almeida Wanner (Orientadora) 
Rosilda Sá 
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ANEXO A – Produto gráfico 
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ANEXO B – Clipagem digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

      
 

             
 

      


