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Barro é um material do qual tenho grande afeição e  
familiaridade. Nos anos 80 me formei em Studio  
Ceramics pela Harrow School of Art, hoje Universidade 
de Westminster.  
 
Material tátil e plástico que o ser humano vem 
moldando por mais de 12 mil anos, tem um papel fun‐
damental nas histórias sobre o mito da origem humana 
e na primeira escrita cuneiforme. Como é de fácil aces‐
so, usamos para criar tudo, ou quase tudo: tijolos, 
azulejos, canecas, xícaras, pratos, tigelas, ferramentas, 
ornamentos, a lista é imensa. Basta olhar ao seu redor!  
 
Talvez pela sua ordinariedade não tenha sido conside‐
rado  um material nobre das artes mas, no momento, 
a cerâmica esta aparecendo culturalmente e o arte‐
sanato, o “feito a mão” emergindo na nossa vida digital.  

Ao ganhar o famoso Turner Prize em 2003, o artista 
Grayson Perry ajudou a enobrecer o material e alertar 
a arte contemporânea para o seu potencial.  
 
Numa tarde chuvosa fui com duas amigas, uma artista e a 
outra curadora, ver Strange Clay, exposição na Hayward 
Gallery, Londres, que reúne o trabalho de 23 artistas 
internacionais como Betty Woodman, Ken Price, Ron 
Nagle, Edmund de Waal, Grayson Perry e Magdalene 
Odundo que transitam pela arte contemporânea.  
 
Alguns artistas tiveram uma formação formal de 
cerâmica e outros, sem esse vínculo, se libertam das 
tradições relativas ao material e do contexto de arte‐
sanato e design. Eu fui na busca de novos jovens artis‐
tas que estão reestabelecendo o uso da argila no 
mundo da arte.  
 
A exposição examina a plasticidade e as possibilidades 
da cerâmica com estranhas obras abstratas, excêntricas 
instalações em grande escala, ou preciosidades como 
as obras de Ron Nagle.  
 
Ao entrar na exposição me deparo com um número de 
formas cilíndricas gigantescas – Jonathan Baldock, 
Facecrime, instalação com vários totens explorando 
mito e folclore.  
 
As colunas são adornadas com têxtil, vidro, cestas, 
emojis e protuberâncias que saem dos cilindros em 
forma de bocas, orelhas, mãos (moldadas em barro do 
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corpo do artista). Antigas ruínas emanando sons e 
gemidos produzem uma estranheza com humor.  
 
Baldock explora as limitações e ambiguidade da comu‐
nicação das emoções humanas e explica: “Eu queria 
que as obras comunicassem as coisas que muitas vezes 
achamos difíceis nos dias atuais – nossos sentimentos”.  
 
Na mesma sala está a obra de Betty Woodman, House 
of the South, com seus fragmentos coloridos sugerindo 
urna grega, vaso de flores, pátio de terracota e 
pedestais – mistura escultura, pintura e arquitetura.  
Grandes composições abstratas são formadas usando 

o espaço negativo da parede. Aqui, o olho do especta‐
dor preenche as lacunas entre as partes curvas e colo‐
ridas de cerâmica para um mural. Existe uma triângulo 
formado entre o espaço representado (fascínio da 
artista por trompe l’oeil), o espaço real (site specific) e 
o espectador envolvido numa ilusão espacial lúdica.  
 
A instalação Regular/Fragile de Liu Jianhua também uti‐
liza paredes e chão como suporte para expor objetos 
domésticos familiares feitos em porcelana. Quase 1000 
objetos – celulares, sapatos, pratos, bolsas, ursinho de 
pelúcia, bolsa de água quente, martelo, revólver… –  
fazem referência à experiência humana e tragédia. 
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Liu Jianhua propõe uma reflexão sobre os desastres 
que vemos nos noticiários onde os objetos são vistos 
espalhados, desordenadamente. A porcelana é usada 
por sua fragilidade refletindo a vulnerabilidade e o 
valor da vida. Os objetos caem como se desabassem 
com uma chuva torrencial,  mas tudo fica camuflado 
pelo consumismo com a presença dos objetos.  
 
My place is the Placeless é uma instalação do artista 
Shahpour Pouyan, criada a partir do resultado do teste 
do seu DNA. Ele descobre que sua ancestralidade vai 
do Irã a 33 outros países. Pouyan, explora sua identi‐
dade étnica através de uma pesquisa sobre a arquite‐
tura desses países.  
 
Usando argila como material de construção ele cria 
modelos reais de palácios, cúpulas, minaretes, edifí‐
cios. O resultado é uma variedade de edifícios e estru‐
turas de telhados que representam sua herança, em 

uma mustura de cores e formas. Monumentos à re‐
ligião, ciência e cultura desses países.  
 
Far from here, de Klara Kristalova, revela 18 figuras que 
surgem entre musgos, rochas, arbustos, uma ver‐
dadeira floresta de vegetações secas. Criaturas estra‐
nhas e híbridas, parte gente, parte bicho, planta ou 
inseto, protagonistas de um conto de fadas sinistro. A 
inspiração vem dos jardins do seu estúdio na Suécia e 
de histórias de mitos tradicionais.  
 
Há um senso de humanidade e vulnerabilidade nas figu‐
ras de Klara. Medo, tristeza, amor, culpa são algumas das 
emoções refletidas na instalação. Klara Kristalova em 
2011 fez uma exposição com Tiago Carneiro da Cunha 
no Museu de Arte Moderna de São Francisco, Califórnia.  
 
Imagine encontrar uma lula gigante com tinta e tudo 
no chão de uma galeria! A escultura evoca admiração 
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por meio do encontro inesperado com uma 
enor‐ me criatura marinha. A lula gigante 
(Architeuthis), que pode crescer até 14 met‐
ros de comprimento, é obra do artista David 
Zink Yi que apresenta seu imenso animal 
como uma criatura morta no chão da gale‐
ria; sua superfície marmorizada como um re‐
quintado trabalho de esmaltação.  
 
Takuro Kuwata faz referência ao ritual da 
cerimônia do chá japonesa e o vira de ponta 
cabeça. As obras são ousadas e podem 
chegar a dois metros de altura. Suas cores 
sólidas e esmaltes metálicos refletem algo 
artificial, surreal. Pequenas pedras são incor‐
poradas na argila para entrar em erupção 
durante a queima e perfurar a superfície, 
criando formas orgânicas únicas.  
 
A mais popular instalação da mostra é Till 
Death Do Us Part, de Lindsey Mendick, cri‐
ada especialmente para a exposição. trata‐
se de uma casa com hall, sala de estar e 
jantar, cozinha e banheiro. Ao entrar,  o es‐
pectador se impressiona porque tudo é feito 
de cerâmica! O trabalho é, sem dúvida, o 
mais instagramável da exposição.  

De cima para baixo: Shahpour Pouyan;  
Klara Kristalova; David Zink Yi   
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Como o diabo está nos detalhes, os cômodos viram 
um pesadelo doméstico, repleto de forças invisíveis. 
Lesmas, baratas, ratos, mariposas, coisas com ten‐
táculos se apoderam dos objetos, superfícies numa 
guerra de vermes.  
 
A casa mostra o microcosmo e dramas das relações hu‐
manas. Uma instalação tragicômica com humor e ironia.  
 

Obras de arte requerem tempo para descomprimir pre‐
conceitos estéticos e as tradições formais do material.  
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