BOLSAS
Este conjunto de bolsas ou sacos, como tudo, tem uma história. Um dos meus mais recentes
projectos foi recuperar uma antiga padaria, encostada à Sé de Lisboa, já fechada há alguns
anos, transformando-a numa loja/atelier.
O pão, o ritual de feitura e de venda, foram um ponto de partida para o meu trabalho. Associase o uso do saco ao quotidiano de quem "vai ao pão".
Tanto o pão como a bolsa são realidades simples e primordiais. Não se lhes conhecem a
origem mas é bem notório o seu simbolismo. O primeiro é alimento essencial, sustento do
corpo e da alma. No Cristianismo, Cristo representa "o pão da vida". O segundo é o que
guarda, transporta e protege. A bolsa designa o lugar onde o princípio da vida é conservado,
com conotação evidente de salvação. Está associada às viagens, à transitoriedade
de riqueza, moedas, mirra, manuscritos e "vaidades".
Durante anos fui coleccionando tecidos que, de alguma maneira, me encantavam. Tecidos,
botões, fitas, passamenteries em algodão, cânhamo, seda...
-Descobria-os em lojas de aldeia ou de grandes cidades, fábricas já no fim de existências.
Fiz bolsas com o molde do saco de "ir ao pão", tratando cada uma como um universo único
onde os têxteis se ligam, diferentes na cor, textura, peso, brilho, padrões e valor. Cada uma
tem uma composição própria, tanto no exterior como no interior (direito e avesso). Por isso deilhes títulos. É o nome que distingue e dá existência às pessoas e às coisas, e que torna tão
certa a relação entre os objectos e os seus possuidores.
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Peças:
_Cobra Coral _Cobre _Brasa _Música _Resina _Beringela _Cobra d.água _Jade _Ardósia
_Cânfora _Caixa de Charão _Ónix _Sândalo _Porcelana _Mantilha _Chá _Noite _Tinta
_Xadrez _Magenta _Canasta _Medusa_Richelieu _Jogo de Cartas _Pinheiro _Lacre _Ameixa
_Olivina _Traje de Luzes _Alga _Lótus _Absinto _Jogo de Damas _Florete _Chocolate Amargo
_Vulcão _Ferrugem _Constelação _Segredo _Pirite _Majong _Tâmara_L.heure bleu _Mazarino
_Bago de arroz _Zaire _Estanho _Canela
Dimensões médias: 37x37 cm.

