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A MULHER: FORMA OU FÔRMA?
RECIPIENTES DO VIR-A-SER:
DEPOIMENTO DE ARTISTA

“A imagem poética transporta-nos a origem ser falante.”
Gaston Bachelard, A poética do espaço

Este livro tem como um dos propósitos mostrar a significação
do meu fazer artístico no campo de produção em relação a algumas artistas. Assim, como a obra das artistas apresentadas neste
livro, minha obra também procura evidenciar, de algum modo, o
complexo modo de ser feminino, perante a problemática da atualidade. Procuramos, eu e essas artistas, através da linguagem visual,
abordar questões relativas às buscas individuais de identidade,
associadas ao que seria um discurso visual do feminino no ocidente.
A cerâmica foi o suporte eleito para que a força do feminino se
mostrasse em minha produção. Através deste material plástico e
moldável, pude entrar em contato, de forma mais intuitiva, com
meu universo interior, refletindo-me como mulher, pesquisadora
e artista. Nesta busca de mim mesma através da argila fui até milhares de anos atrás, (re)encontrei-me com nossas ancestrais, as
mulheres que eram cultuadas como deusas, como criadoras e fertilizadoras, mulheres ventre, mulheres pote, as Mulheres recipientes. Depois, deparei-me com novos (re)encontros de outras tantas
mulheres precursoras que haviam aberto o caminho, para que eu e
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outras mais, pudéssemos trilhá-lo sem tantas dificuldades. Finalmente, (re)encontrei as sementes responsáveis pelo fruto da minha
produção artística, as seis artistas (es)colhidas: as germinadoras.
Assim como essas artistas, tenho buscado na força das deusas da
fertilidade e nas diversas simbologias do universo feminino expressar-me artisticamente. Por esta razão, elas foram (es)colhidas para
serem o fio condutor responsável pela formação de toda a tessitura
poética que perpassa por minhas obras, através de uma livre associação entre nossos fazeres artísticos, inserindo-a no atual discurso
da arte contemporânea.
Perceber de que modo a minha produção em cerâmica se inseriu
em um contexto artístico e simbólico, não foi uma tarefa simples, pois
exigiu um grande esforço de observação e certo distanciamento. Foi
somente depois de todo o processo de levantamento de dados para
a pesquisa e da leitura analítica das poéticas das artistas germinadoras e da minha própria poética, é que pude perceber que minhas
esculturas estavam, de alguma forma, reverenciando e referenciando
o feminino nas artes visuais. Talvez se faça importante dizer que as
minhas principais indagações estão mais ligadas ao cerne da questão
sobre como o feminino, que está presente nas artistas criadoras, é
manifestado em suas obras e não apenas o que poderíamos nomear
simplesmente de uma ‘arte feminina’. Conceitualmente, o que ocorre em Mulheres recipientes, é uma idéia do feminino, manifestado em
formas que insinuam o corpo da mulher, as partes femininas: seios,
nádegas, vaginas, ventres. Todavia, esses ventres não se encontram
cheios de uma possível vida, são vazios, ocos, estão à espera de serem
preenchidos. Esse é o papel do vazio no simbólico, evocar os conteúdos que o vazio contém. Como a taça se enche e dá de beber.

E ao barro voltarás
“Nada mais natural que a escolha da pasta de
barro para a fala feminina do fazer plástico: ela
é macia, flexível, ondulante.”
Lélia Coelho Frota
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A cerâmica foi e ainda é um dos suportes plásticos mais utilizados no meio artístico tridimensional: seja como um meio para se
chegar a um fim (protótipo), seja como um fim em si mesmo (escultura). Historicamente, não há como negar a importância deste
material para as artes plásticas, o design e o artesanato.
Ao trabalharmos a argila, entramos em contato, direta e indiretamente, com os quatro elementos da natureza: a terra (massa plástica
formada de barro), a água (massa plástica, também, composta por
líquido), o ar (oxigênio é fundamental para queima das peças), e o
fogo (o calor produzido pelas queimas à lenha, gás e elétrica). Existe, concomitantemente, um outro fator que é condição sine qua non
para todos os processos da cerâmica, o tempo, pois cada estágio demanda um preparo específico e um período especial de maturação.
Há de se constatar que a maioria das pessoas que já tiveram
algum contato com a argila, é capaz de perceber o quanto ficamos
imersos na ação de modelar o barro. Muitas vezes, acabamos por
nos envolver de tal modo, que os quatro elementos nos transportam
para um mundo de sensações novas, quase mágicas e misteriosas.
A argila é capaz de nos fazer voltar “para dentro” de nós mesmos,
pois é necessário considerável concentração e certo desprendimento daquilo que é externo, para direcionarmos a energia naquela
massa plástica. No momento de sovar e modelar o barro, temos a
sensação de que nos religamos com algo perdido há muito tempo.
Nos últimos dois séculos, nossa relação com a natureza tornou-se
cada vez mais restrita, e o contato direto que tínhamos com os quatro elementos intrínsecos à argila ocorre, na maioria das vezes, de
modo industrializado: a água nos chega através dos encanamentos,
o fogo através do gás no fogão, a terra encontra-se apenas em vasos
de plantas ou em pequenos jardins e o ar em ambientes fechados é
condicionado e está cada dia mais impuro e poluído.
Assim, quando nos concentramos em realizar ações ligadas ao
nosso poder criativo, ao nosso lado direito do cérebro, somos capazes de deixar fluir elementos e imagens que há muito tempo estavam armazenadas em nosso inconsciente, ou seja, tudo o que faz
parte de nosso vocabulário imagético, os chamados arquétipos.
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Para aprofundar um pouco mais a definição de arquétipos, recorro ao criador deste conceito: Carl G. Jung. Segundo ele, os arquétipos seriam símbolos1 que representam sentimentos inconscientes
e universais, ou seja, habitam a memória de todas as pessoas. O
inconsciente coletivo é fundamentalmente composto pelos arquétipos que se manifestam exteriormente, através de sonhos ou das
manifestações artísticas (os desenhos, por exemplo). Jung afirma
também que muitos aspectos do nosso inconsciente influenciam
na nossa percepção da realidade. Todos os fenômenos perceptíveis são transpostos através dos nossos órgãos sensíveis para nossa
mente. A nossa mente traduz esses fenômenos para acontecimentos psíquicos, cuja natureza extrema ainda nos é desconhecida:
não somos capazes de entender claramente como alguns processos
psíquicos ocorrem. Ou seja, todos os acontecimentos que se tornaram uma experiência possuem um número indefinido de fatos
desconhecidos para nossa mente e, consequentemente, para nosso
entendimento consciente (Jung, 1977, p.20 a 23)
Muito provavelmente foi assim que ocorreu comigo quando comecei a trabalhar com a argila. Minhas primeiras peças já remetiam
indubitavelmente a todos esses assuntos sobre as mulheres, mitos de
deusas, ritos de fertilidade, sem eu mesma ter tido um pensamento
consciente. As peças que produzi eram de pequenas dimensões,
quase do mesmo tamanho das vênus – que tinham o tamanho ideal
para caberem entre as mãos, sendo de fácil acesso ao toque e aos
cultos de fecundidade, de adoração à Grande Mãe Terra – e remetiam a um corpo feminino em forma de banheira. Eram peças cerâmicas que revelavam uma expressão de imagens arquetípicas do
universo feminino, tanto em seu conteúdo formal, como conceitual.
As formas femininas pareciam brotar da argila, cada vez que eu
começava uma nova peça. Obviamente, muitas formas eram inten1 Jung define os símbolos como “um termo, nome ou mesmo uma imagem que
nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além
de seu significado evidente e convencional. (...). Esta palavra ou esta imagem
têm um aspecto ‘inconsciente’ mais amplo, que nunca é precisamente definido
ou de todo explicado” (Jung, 1977, p. 20).
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cionais, planejadas e estruturalmente pensadas. Inclusive, este é
um dos modos que aprendemos ao lidar com a argila, pois, por mais
maleável e plástica que ela seja, é um material que tem características marcantes de funcionamento: nós é que devemos aprender e
respeitar seu ritmo e não impor nosso.
E assim, como as coisas precisam de um tempo para se formar,
crescer e desenvolver-se, “tudo tem o seu tempo determinado, e
todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo – há tempo de
nascer e tempo de morrer: tempo de plantar, e tempo d’arrancar o
que se plantou.” (Bíblia, Eclesiastes 3. 1,2). Assim também é com
a argila: existe o tempo certo de colher, de preparar, sovar, modelar,
secar e queimar o barro. Se a massa não está “no ponto”, ou seja, se
ela está muito molhada ou muito seca (a temperatura do ambiente
também influencia nisso), não conseguimos trabalhar devidamente.
E, depois de modelarmos a peça, mesmo que ela seja muito simples
ou feita rapidamente, a peça só pode ser ocada2 após alguns dias, caso
contrário, podemos deformá-la e estragar todo o trabalho anterior. A
peça deve estar no que chamamos de “ponto de couro” – é o momento
em que ela já está firme o bastante para não deformar ao toque mais
forte, porém ainda está úmida o suficiente para que se consiga retirar o excesso: todas as partes (ou “paredes” como normalmente
chamamos) devem ter a mesma espessura, pois é isso que fará a peça
secar uniformemente e evitará rachaduras ou mesmo que ela se quebre. Um outro motivo para ocar a peça, como já foi citado, é para eliminar as bolhas de ar na massa plástica que podem ocasionar quebras
durante a queima. O ponto de couro também é o momento ideal para
fazer alguma intervenção na peça, como por exemplo: uma pintura
com engobe, que é a própria argila pigmentada. Quando a peça está
um pouco mais seca que o ponto de couro é também o momento ideal
para fazer grafismos e pequenas incrustações ou furos. Só depois de a
peça estar inteiramente pronta para a queima é que devemos deixá-la
secar totalmente, deixá-la no que chamamos “ponto de osso”. Porém,
2 Ao ocar uma peça, retiramos toda sua parte interna, tomando o cuidado de
manter sempre a mesma espessura das paredes.
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ainda assim, essa secagem deve obrigatoriamente acontecer de modo
gradual, pois caso ela comece a secar mais rápido nas pontas que
na parte central, fatalmente as rachaduras e trincas aparecem. Muitas
vezes são imperceptíveis antes da queima, mas podem aumentar
consideravelmente depois de prontas, ou seja, durante a queima.
No início da produção da série Mulheres recipientes, minhas peças eram feitas através de modelagem única, ou seja, eram criadas a
partir de uma idéia ou desenho inicial e ao poucos iam sendo moldadas, acrescentando ou retirando partes da argila. Muitas vezes
era preciso colocar estacas de madeira para sustentar a peça, como
mostra as fotos em que trabalho (Figura 1 e 2). Essas estacas são
retiradas assim que a peça já esteja seca o bastante para se sustentar sem esses apoios. A peça não pode secar e nem tão pouco ser
queimada com as estacas; pois isso pode causar sérios danos, como
rachaduras e até mesmo a destruição da peça durante a queima.
No princípio, a série era mais figurativa, mostrava uma preocupação com a proximidade das formas do corpo feminino: pernas,
braços, rostos com feições, além dos seios, vaginas e quadris (Figura 3). Porém, essas peças já mostravam a parte referente ao ventre
como vazia, oca, um ventre apto a receber, como um recipiente,
como são na essência as Mulheres recipientes. Meu processo criativo encaminhou-me para contínuas alterações no feitio das peças.
Depois de desenvolver uma série de esculturas modelando uma a
uma, comecei a utilizar moldes de gesso em formato de meia esfera
e assim pude evidenciar ainda mais a idéia do ventre oco, do espaço
a ser preenchido em potencial. Essa intenção, esse fio condutor foi
trilhado desde o início, até as peças mais recentes.
Existem várias maneiras de se colocar a argila dentro dos moldes
de gesso. O processo utilizado por mim foi através de placas: com
um fio de nylon, corto o bloco de argila com uma espessura de aproximadamente dois centímetros. Depois coloco essas placas entre
dois tecidos e a pressiono com um rolo ou uma prensa (Figura 4). A
espessura da placa diminui, ao mesmo tempo em que aumenta a sua
dimensão em área. Já com a placa na dimensão desejada, assento-a
dentro do molde redondo (Figuras 5 e 6).
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Figuras 1 e 2 – Modelagem de peça em argila por Flávia Leme. Atelier de Cerâmica do
Instituto de Artes da Unesp, 2002. Foto: Vera Cozani.

Figura 3 – Peças em argila branca por Flávia Leme. Atelier de Cerâmica do Instituto de
Artes da Unesp, 2002. Foto: Vera Cozani.
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Figura 4 – Prensa para fazer placas de argila. Atelier de Cerâmica do Instituto
de Artes da Unesp, 2003. Foto: Flávia Leme.

Figuras 5 e 6 – Placas de argila assentadas nos moldes de gesso (a figura superior ainda com
argila úmida e a figura de baixo já em ponto de couro). Atelier de Cerâmica do Instituto
de Artes da Unesp, 2007 e 2008. Foto: Flávia Leme.

Para desenvolver peças em um formato maior, tive que desenvolver um molde, pois os disponíveis no atelier do Instituto de
Artes da UNESP não estavam no tamanho que gostaria para aquele
momento. Consegui uma semiesfera de acrílico de 82 cm de raio e
30 cm de profundidade e, através dela, fiz um novo molde de gesso. Foi um processo demorado e que exigiu a colaboração de duas
pessoas: Vera, técnica do atelier e Rose, funcionária terceirizada
(Figuras 7, 8, 9 e 10).
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Figura 7, 8, 9 e 10 – Processo de criação de um molde de gesso. Atelier de Cerâmica do
Instituto de Artes da Unesp, 2008. Foto: Flávia Leme.

A partir do tamanho de molde selecionado e com a placa já inserida nele, é que podemos definir e começar uma peça. Deste ponto
em diante começaram as interferências – fazemos com que se transformem em peças únicas, apesar de pertencerem à mesma série
(Figuras 11, 12, 13 e 14).
Todas essas etapas demoraram muitos dias, às vezes semanas ou
meses, dependendo da dimensão da peça, das condições climáticas
e de armazenamento. Não há como apressar sem correr o risco da
peça se quebrar, o que conseguimos é apenas retardar o processo de
secagem embalando-a com muitos sacos plásticos para que a água
não evapore. Observe-se que todo esse processo está muito mais
ligado a um nível de entendimento empírico, do que teórico. Imagino que seja um tanto complicado visualizar tudo o que foi dito,
sem ter tido a vivência desses momentos e processos de transição
sempre possíveis de acontecerem – principalmente durante a quei-
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Figura 11, 12, 13 e 14 – Processo criativo das peças. Atelier de Cerâmica do Instituto de
Artes da Unesp, 2008. Foto: Flávia Leme.

ma, onde podemos controlar apenas a gradação (os patamares) e o
limite máximo da temperatura.3
Fazer cerâmica é um processo solitário e silencioso. Muitas vezes, precisamos concentração e muita paciência para desenvolver
cada uma das peças. É também um constante aprendizado, uma
constante troca e doação, de tempo, energia e disposição. De muitas
formas, é uma atividade terapêutica e transformadora. Aprendemos com a cerâmica que o mais importante não é apenas o resultado
3 Aqui me refiro especificamente aos fornos elétricos, pois foi apenas com eles
que produzi minhas peças para queima e biscoito (também chamado de monoqueima, o biscoito é a primeira queima a baixa temperatura, em torno de
800o C, como preparo para esmaltar a peça, que depois volta a ser queimada
em temperatura bem mais alta, cerca de 1.200o C). Nos fornos elétricos é possível programar o aumento gradual da temperatura até atingir a temperatura
máxima prevista.
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final (muitas vezes surpreendente), mas sim todo o processo, pleno
de aprendizagem e descobertas gratificantes.

As Mulheres recipientes
“As palavras de um artista devem ser entendidas
sempre com cuidado… O artista que discute o
suposto ‘significado’ de seu trabalho está, normalmente, descrevendo a faceta literária de seu
tema. O âmago de seu impulso original deve ser
encontrado, caso exista, em seu próprio trabalho.
Assim, o artista deve dizer o que sente...”
Louise Bourgeois

E é com este mesmo cuidado, referido por Louise Bourgeois,
que pretendo falar sobre meu trabalho. Não tenho a intenção aqui
de limitar minha obra em algumas significações pretensiosas ou
simplistas. Nesse livro pretendo apenas dar início a uma leitura
poética, possibilitando que outras leituras possam ser feitas livremente sobre minhas peças.
Sobre meu processo criativo, penso que seja um assunto deveras
complexo a ser tratado, pois na tradução de uma linguagem para
outra pode haver ruídos que compliquem as leituras. Minha busca
formal é expressa simbolicamente através do meu fazer artístico e
relaciona-se diretamente com o material que emprego, no caso, a
cerâmica, assim como também com meu próprio universo feminino
e pessoal.
Em seu livro Acasos e criação artística, Fayga Ostrower (1999,
p.7) descreve da seguinte maneira o processo criativo: “A fonte de
criatividade artística, assim como de qualquer experiência criativa,
é o próprio viver. Todos os conteúdos expressivos na arte, quer sejam de obras figurativas ou abstratas, são conteúdos essencialmente
vivenciais e existenciais”. Logo, ao se falar da própria obra, devemos necessariamente inserir a ótica pessoal daquilo que nos cerca,
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nossos questionamentos e ansiedades, vinculando sempre a cultura
em que vivemos.
Mas ainda não conseguimos chegar ao âmago da questão de
como surge ou nasce uma obra de arte e, para sermos realistas, esta
é uma questão que estará sempre em aberto. Tanto Fayga quanto
Louise, ambas conceituadas no meio artístico, colocam essas inquietantes indagações que povoam as mentes de qualquer criador.
Fayga questiona-se como e por que surge a inspiração, de que parte
profunda da sensibilidade ela emerge da mente do criador. “O senso de mistério e de surpresa que acompanha a espontânea visão de
formas, configurando algo já pressentido, porém até então informe,
é comentado por todos os criadores, artistas ou cientistas” (Ostrower, 1999, p.8). Já Louise Bourgeois, certa vez em uma mesa-redonda entre um grupo de artistas, escritores e curadores mediados
por Robert Motherwell, também lançou a pergunta sobre o que
exatamente pode provocar o nascimento das obras de arte e qual
seria o seu impulso primário. “O que faz o artista trabalhar? É para
fugir da depressão (preenchendo um vazio)? É para registrar confiança ou prazer? É para entender e solucionar um problema formal
e reordenar o mundo?” (Bourgeois, Bernadac e Obrist, 2000, p.64).
Eu, como artista e pesquisadora, penso que as indagações e inquietações sempre povoarão a mente de qualquer criador. A grande
diferença é que, para o artista, exteriorizar suas idéias é quase como
uma necessidade vital. O processo criativo é também produto das
bagagens experenciais e sensíveis de cada pessoa e desponta na medida em que dedicamos nosso tempo na pesquisa, seja ela teórica
ou prática. É portanto, uma busca contínua, subjetiva que exige
determinação e disposição.
Na arte, ainda buscamos as respostas para muitas perguntas. Os
artistas utilizam e experimentam diversos materiais para que seja
possível descobrir o enigma que deles se desprende, para que seja
revelado o invisível e o indizível através da arte.
Para tornar visível aquilo que busco, usufruo da terra, artisticamente, dando vida ao barro. Transformo o barro em objetos
instigadores e provocadores, aguço os olhares e as insinuações no
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sentido do erótico, fálico, vaginal, visceral, enfim, do sumariamente humano.
Em Mulheres recipientes, o conjunto de todas é, na verdade, apenas uma única mulher. Cada escultura representa simbolicamente
todas as mulheres. A argila fêmea, a mulher-pote, do barro viemos
e ao pó voltaremos. As formas de mulher incorporadas e moldadas
no barro, resolvidas a serem potes, contidas no bojo. O corpo da
mulher, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais, ainda mantém
o significado real de recipiente de vida, líquidos, sangue, dores,
sentimentos e sensações. Seres femininos que na sua essência são
mutáveis, moldáveis, impermeáveis, elásticos, sustentáveis, portadores e cíclicos – o ciclo menstrual, o ciclo lunar, o clico gestacional,
o ciclo cerâmico. A força da Mãe Terra, a Pachamama, invocada nas
silhuetas, nas formas femininas, nas curvas, no ventre fertilizador.
As mulheres potes, recipientes do vir-a-ser, conteúdos a espera
de um preenchimento, formas que sugerem formas de mulher, formas que sugerem formas de bacias, formas de fôrmas, formas feitas
com fôrmas. Os potes, as vasilhas, os recipientes, os jarros, as tigelas,
os conteiners, as bacias, os vasilhames, as cumbucas, os caldeirões, as
cuias, os vasos, as panelas de cerâmica. Tudo está ligado ao universo
feminino, todos esses elementos estão presentes no cotidiano das
mulheres há milênios de anos: a mulher como que agrega_dor(a)
da família, como a cozinheira, a que amamenta, a que alimenta,
a que carrega a vida em seu ventre. Aquela que é acolhe_dor(a).
(...) a fêmea – a terra – as entranhas – o estrume – o ovo – o ninho – a
semente – a bosta – a massa – matéria vida – a força – a seiva – do
capim verde – o calor – bosta terra – bosta dor – bosta mulher – fêmea força – fêmea amor.

O que faz desencadear no artista uma linguagem, um caminho,
no meio de tamanha diversidade de materiais? Sons, palavras, vegetais, peles, fibras, rochas, pedras, terras? A matéria orgânica e
a matéria inorgânica? O que se vê e o que não se vê? (Tostes apud
Hennig, 2008, p.4)
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E, olhando para minhas peças como uma sequência, posso
perceber que a série Mulheres recipientes teve duas fases distintas,
entremeadas por uma fase de transição. Na primeira fase, havia
ainda a preocupação com as formas parecidas com os corpos reais,
aproximando-se da figuração, por mais que a idéia de recipiente já
estivesse presente desde o início. Isto fica claro na peça Recipiente
I (Figura 15), onde todo o corpo feminino é transfigurado em uma
forma de banheira. A cabeça está voltada para dentro, para o vazio
do corpo, as mãos seguram firme as pernas entre os joelhos. Em
Recipiente II (Figura 16), as partes do corpo completamente soltas,
presas por um arame, passam a impressão de uma desfragmentação
estruturada, estancada por fortes amarras, adormecendo dolorosamente todas as partes. Vemos que nas peças Recipientes IV, V, VI e
XI (Figuras 17, 18, 19 e 24), as formas alongadas afunilam-se entre
as pernas e os braços voltam-se para dentro, focando o local ventral,
sugerindo pequenos ou grandes lábios ondulantes. A fase intermediária fica evidente nas peças Recipientes VII, VIII, IX e X (Figuras
20, 21, 22 e 23). A forma redonda do recipiente está definitivamente presente nessas peças, porém ainda mantendo a preocupação da
figuração, nas feições dos rostos e cabeças: olhos, bocas, narinas.
Como num salto, já na terceira fase, deixei de representar as cabeças
figurativamente, mudei a escala deixando-as desproporcionais, se
comparadas a uma representação naturalista. Porém, enfatizando
ainda mais a forma do recipiente (Figuras 25 a 41). Ora as cabeças
são pequeninas, ora possuem um longo pescoço fálico – nesta fase,
comecei a inserir também formas que sugerissem o corpo masculino, mas ainda assim, o feminino está presente, seja na forma esférica dos seios, ventre ou quadris, seja na própria forma redonda do
recipiente. O predomínio do redondo é o que mais interessa neste
momento. Tanto é que nas peças mais recentes, quase não há nada
além das formas circulares, redonda, ovais, óvulos e ovos. É certo
que existem em algumas espinhentos pregos espetados, que muitas
vezes podem sugerir uma referência fálica, ou uma forma de agressividade, mas sua essência de recipiente é mantida em todas peças,
como objetos cíclicos que se repetem, sem serem iguais. Como uma
narrativa mítica, retornando sempre ao seu início.
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Nesse ciclo contínuo, todas as formas redondas se mesclam com
as texturas, as vicissitudes, as nuances, pequenas variações de volumes, de curvas, de cores, de gestos, velando e revelando os côncavos e os convexos das esculturas. As justaposições, as fendas e os
buracos, as dobras, as estrias e as rachaduras. A abertura que leva
ao útero, o útero que leva a válvula de escape, a vulva, a vagina, a
caverna, o interior, o templo sagrado.
E, para um sonhador de palavras, que paz na palavra redondo!
Como ela arredonda serenamente a boca, os lábios, o ser do alento!
Pois isso também deve ser dito por um filósofo que acredita na
substância poética da palavra. E que alegria professoral, que alegria
sonora começar a aula de metafísica, rompendo com todos os estaraí, dizendo: ‘Das Dasein ist rund!’ O ser é redondo. E depois esperar
que o ressoar do trovão dogmático se acalme sobre os discípulos
extasiados. (Bachelard, 1993, p.241)

A redondeza do ser/ente feminino, na forma oval dos seios, do
umbigo, do ventre, da bacia, dos ovários, dos óvulos, do ovo – o
redondo. Minha pele presente na superfície da argila. A forma de
meu corpo inserida nas peças, como uma troca, uma simbiose,
uma ligação entre minha vivência de mulher, minha relação com o
espaço, com o mundo, com meu próprio corpo. Minhas esculturas
são parte de mim, são como parte de todas as mulheres, pois somos
como recipientes, na medida em que nós, as mulheres, somos todas
recipientes de outros seres, carregamos dentro de nós a dor e o amor
de sermos biologicamente feitas para dar vida – recipiente gera_dor,
cria_dor, acumula_dor, revela_dor, fertiliza_dor, germina_dor...
Essas são as minhas peças. Esse é o meu modo de traduzir o que
vejo.
Sobre esta série de esculturas Mariza Bertoli,4 faz suas considerações críticas

4 Entrevista concedida à autora em 15/05/2009.
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As mulheres recipientes de Flávia Leme situam-se no limiar entre
a arte e o artesanato; assumem, na contemporaneidade, o apelo identitário ao ancestral. Embora busquem a forma nova, não escondem
a ligação profunda com a tradição de produzir os utensílios para dar
de beber e comer, para cozinhar, para guardar as ervas, preparar os
remédios. Ela mesma diz da sensação de religar-se com os ancestrais
ao praticar essa arte antiga. De um modo meio místico, busca os
elos perdidos. Suas esculturas revelam, mais que tudo, a intimidade
com a prática da cerâmica, e o prazer no trato com a matéria primordial – a carne da Mãe Terra. Os antigos nos ensinaram que ela
dá à luz e depois, recebe as sementes dos que já foram, para preparar a nova colheita. A morte humana, natural, tem casa – coração –
taça, retorna ao ventre da mãe. No regime lunar do imaginário, o
modo feminino, eufêmico e generoso, tem na copa-coração o seu
símbolo fundamental. Sob a luz da lua todas as formas continentes
se equivalem, o ventre, a casa, o túmulo, a caixa, o vaso, a panela, e
todas supõe o tempo como tema recorrente, tempo de nascer, tempo viver, tempo de morrer, de curar, de cozinhar. Supõe abrigo e
aconchego, pois sob o manto da noite todos os filhos são iguais, não
há polaridades, nem fundamentalismos. Os objetos escultóricos de
Flavia Leme, regulares, côncavos, quase sempre divididos ao meio
por um sulco, sugerem ainda a questão dos gêmeos primordiais.
A plenitude que há em cada um de nós, o masculino e o feminino
juntos. O caminho desse reconhecimento pode ser espinhoso e a artista acentua essa aspereza, cravando pontas agudas nesse espaço de
vivência, nas interfaces sobrepostas em atrito. A presença insistente
de uma pequena cabeça pelada, que parece nascer da peça semiesférica, poderia simbolizar uma confissão de humildade diante do
que se pode colher na copa da vida, reverência ao destino... Ao tempo domesticado para enfrentar o medo da morte? A densidade do
continente é o oco, o próprio vazio. Porém, esse oco é cheio de sonhos e presságios, como um caldeirão borbulhante onde se prepara
a poção mágica que alimenta a esperança. As Mulheres recipientes
são como a copa que se enche e dá de beber, e quanto mais se bebe,
mais ela se enche, como um coração pulsante de mãe amorosa.
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Figura 15 – Recipiente I (série Mulheres recipientes), 2002. Cerâmica, 20 x 13 x 10 cm. Foto:
Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 16 – Recipiente II (série Mulheres recipientes), 2002. Cerâmica, 23 x 14 x 11 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 17 – Recipiente IV (série Mulheres recipientes), 2002. Cerâmica, 27 x 23 x 31 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 18 – Recipiente V (série Mulheres recipientes), 2002. Cerâmica, 28 x 21 x 32 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 19 – Recipiente VI (série Mulheres recipientes), 2002. Cerâmica, 50 x 25 x 13 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 20 – Recipiente VII (série Mulheres recipientes), 2003. Cerâmica,
43 (diam.) x 20 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 21 – Recipiente VIII (série Mulheres recipientes), 2003. Cerâmica, 25 (diam.) x 15
(alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 22 – Recipiente IX (série Mulheres recipientes), 2003. Cerâmica, 25 (diam.) x 13
(alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 23 – Recipiente X (série Mulheres recipientes), 2003. Cerâmica,25 (diam.) x 13 (alt.)
cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 24 – Recipiente XI (série Mulheres recipientes), 2004. Cerâmica, 50 x 25 x 13 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 25 – Recipiente XII (série Mulheres recipientes), 2006. Cerâmica, 43 (diam.) x 20
(alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 26 – Recipiente XIII (série Mulheres recipientes), 2006/07. Cerâmica, 43 x (diam.) x 40 (alt.) cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 27 – Recipiente XIV (série Mulheres recipientes), 2006/07. Cerâmica, 45 x (diam.) x 59 (alt.) cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 28 – Recipiente XV (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica,
25 (diam.) x 13 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 29 – Recipiente XVI (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 15 (diam.)
x 8 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 30 – Recipiente XVII (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 23 (diam.) x 13
(alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 31 – Recipiente XVIII (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 23 (diam.) x
13 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 32 – Recipiente XIX (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 32 (diam.) x
15 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 33 – Recipiente XX (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 23 (diam.) x
13 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 34 – Recipiente XXI (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 21 (diam.) x 25 (alt.) cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 35 – Recipiente XXII (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 22 (diam.) x 25
(alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 36 – Recipiente XXIII (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 60 (diam.) x
20 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 37 – Recipiente XXIV (série Mulheres recipientes 2008. Cerâmica, 65 (diam.) x 28 (alt.) cm. Foto:
Rafael Pillegi e Mariele Sousa; Demétrios Daffara (detalhes).
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Figura 38 – Recipiente XXV (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 65 (diam.) x 28 (alt.) cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa; Demétrios Daffara (detalhes).
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Figura 39 – Recipiente XXVI (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 23 (diam.) x
13 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 40 – Recipiente XXVIII (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 23 (diam.) x
13 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 41 – Recipiente XXVII (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 23 (diam.) x
13 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 42 – Recipiente XXIX (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 43 (diam.) x
40 (alt.) cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 43 – Recipiente XXX (série Mulheres recipientes), 2008. Cerâmica, 43 (diam.) x 40
(alt.) cm. Foto: Flavia Leme.
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Figura 44 – fertiliza_dores I (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 10 x 15 cm.
Foto: Flavia Leme.

Figura 45 – fertiliza_dores II (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 10 x 15 cm.
Foto: Flavia Leme.
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Figura 46 – fertiliza_dores III (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 10 x 15 cm.
Foto: Flavia Leme.

Figura 47 – fertiliza_dores IV (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 10 x 15 cm.
Foto: Flavia Leme.
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Figura 48 – fertiliza_dores V (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 10 x 15 cm.
Foto: Flavia Leme.
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Figura 49 – fertiliza_dores VI (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 10 x 15 cm.
Foto: Flavia Leme.
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Figura 50 – fertiliza_dores VII (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 16,5 x 22 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 51 – Flavia Leme. fertiliza_dores VIII (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia,
16,5 x 22 cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 52 – fertiliza_dores IX (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 16,5 x
22 cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.

Figura 53 – fertiliza_dores X (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 16 x
22 cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 54 – fertiliza_dores XI (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 17 x 20 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 55 – fertiliza_dores XII (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 15,5 x 20 cm.
Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 56 – Flavia Leme. fertiliza_dores XIII (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia,
15 x 20 cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 57 – fertiliza_dores XIV (série Mulheres recipientes), 2008. Fotografia, 15,5 x
20 cm. Foto: Rafael Pillegi e Mariele Sousa.
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Figura 58 – encarna_dores (série Mulheres recipientes), 2008. Instalação (cerâmica, argila em pó e barbotina), dimensões variadas. II Salão Nacional de Cerâmica (PR). Foto: Flavia Leme.
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