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NEUSA POLI SPERB

Dia 4 de Outubro de 1990 às 19:00h 

De 4 de Outubro à 4 de Novembro
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TERRA, FOGO - TEMPO
§
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Milhões de anos leva a rocha para se transformar em barro.
Mãos hábeis tem moldado o barro durante séculos de história. O fogo de

volve à terra — transformada pela mãô do homem — a rigidez da rocha, permitin
do que usos e costumes de civilizações perdidas tenham chegados a nós registrados 
em peças e utensílios.

Âs técnicas para a feitura da cerâmica são ancestrais. Nada de tecnologia 
sofisticada. Na cerâmica de Neusa, apenas placas, rolinhos e tempo.

Tempo que, em arte é sempre ünico e duplo, como ê próprio de qualquer 
cumplicidade (autor/obra). Um tempo instrumental, ocupado no processo da fei
tura da obra, e outro tempo— vital— em que ê a própria peça que interfere, assu
mindo seu papel buscando sua melhor forma, seu espaço e a idade que a tornem 
perfeita, ou, ao menos, definitiva.

Partindo do estudo da construção de peças indigenas — grandes gamelas, 
urnas funerárias, potes — Neusa enveredou por um caminho próprio, onde, dei
xando à vista a estrutura que sustenta suas peças, imprime nelas sua marca. Com a 
forte pressão do polegar, vai criando texturas e movimentos, nos quais deixa seu 
rastro permanente.

As formas, como seres vivos de lenta germinação, mantêm um diálogo en
tre si e com o espaço que as circunda. Elas precisam do ar que as envolve. As vezes 
aprisionam este ar, em outras o liberam rasgando-se como numa explosão. Ora as 
peças se eriçam como num arrepio, ou sugerem a calmaria dos movimentos envol
ventes.
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Obras á venda na Arteloja

Apoio:

Como plantas, as peças de Neusa brotam e se desenvolvem. Legítimos 
frutos da terra nascem de sua relação amorosa com o fazer cerâmico. tHEVROLlTMETALÚRGICA
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