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Eu não sei desenhar. Já fiz aulas, consegui colocar 

algo sobre o papel, mas sei que não sei desenhar. 

Dos artistas que conheço e admiro eu invejo a 

sofisticação de abstrair para enxergar e se expressar 

bidimensionalmente. Essa é uma habilidade adquirida que em 

algumas pessoas é tão natural que parece fisiológico. Em mim 

seria um esforço que pesaria na mão e doeria nos olhos. Penso 

que isso reafirma minha escolha pelas formas tridimensionais. 

O meu olhar no processo de criação se dá por outro caminho. 

Ao invés de ver uma imagem tridimensional e traduzi-la para um 

plano 2D, como fazem desenhistas e pintores, eu olho uma coisa 

e vejo outra. A partir de uma figura humana enxergo um objeto, 

em um conjunto vejo uma unidade, imagino uma forma no lugar 

de outra, altero proporções. Então transformo potes de vidro em 

lagartas, cavaletes em sofás, madeira em vidro, frases em objetos. 

Esses produtos são derivados do olhar intuitivo, mas ruminados 

antes de tomar forma, pois sou refém do princípio de que o 

raciocínio deve agir sobre as ideias espontâneas em qualquer 

processo de criação. 

É que desconfio da “inspiração pura”. O pintor Décio Bracher 

outro dia leu a minha mão e disse: “Você é Razão, sem frescura”. 

Foi uma das coisas mais verdadeiras que alguém já usou para me 

descrever. Era a primeira vez que ele falava comigo e ouso já me 

sentir amiga dele por isso.

Engraçado que falar sobre processo de criação é, em si, 

um processo de criação. Porque nós pensamos sobre o não 

constumamos pensar, pensamos sobre o pensar. E isso é 

outro exercício maravilhoso, representa aprimoramento pela 

autoavaliação. Por isso, a minha atração por espelhos e reflexos, 

cada vez mais presentes nas coisas que construo.

Venho de uma escola das palavras. Minha formação acadêmica 

deriva das letras e tenho na redação um ganha-pão desde o 

meu primeiro emprego, há exatos 30 anos. Desta combinação 

entre a minha maneira de ver as coisas e a convivência com as 

palavras, descobri nas artes plásticas um idioma no qual busco 

fluência porque é uma alternativa eficiente para me comunicar. 

Sou péssima para contar piadas, mas dizem que minha ironia faz 

sentido quando componho um objeto. Falo muito, mas consigo 

ser direta quando crio formas.

Fiquei feliz com esta oportunidade de contar tudo isso, justa-

mente agora. É que neste momento resgato minhas origens nas 

artes plásticas, retomando as pesquisas sobre cerâmica, que foi a 

primeira referência a me seduzir. É que a cerâmica sofre, eu diria, 

de “múltipla personalidade”. É um material pré-histórico, dos pri-

meiros utilizados pelo homem para exercer seu raciocínio e aten-

de, ao mesmo tempo, a tecnologias de vanguarda em pesquisas 

espaciais. Cobre o telhado das casas e é exposto em museus de 

história e galerias de arte contemporânea. Assume praticamente 

qualquer forma a partir do estado líquido, de massa ou de pedra 

e, em qualquer dessas fases, pode ser reciclado. Também se reci-

cla conceitualmente.

Para mim, isso é uma metáfora. É como se o barro, ao se adaptar a 

todas essas circunstâncias, aproveitasse todas as oportunidades, 

graças a sua simplicidade e acessibilidade.

O que aconteceria se fôssemos assim?
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