Terras Brancas
As cores, as vidas e as paisagens do Sul
0 branco e muito mais que uma car. E materia que se olha, que se cheira, que se toca e que se
degusta. Mas tambem e mem6ria e imaginario de lugares. Esta car remete-nos para as
fachadas de habita<;6es domesticas, antigas casas senhoriais ou espa<;os religiosos, mas
tambem para as salinas, as amendoeiras em flor ou para algumas aves que preferem ficar
nestas bandas a sul. Par ela chegamos ao Algarve, ao Alentejo ea Andaluzia. Chegamosa
hist6ria,as origens,as gentes eas paisagens destas regi6es. No fundo o branco e uma paleta
que une, aproxima e esbate qualquer fronteira, seja ela de que genera se trata.
Baseado nessa heran<;a da cor branca, que mistura a influencia de povos ancestrais que par
aqui passaram, as artistas Teresa Ramos e Teresa Pavao conciliam os seus talentos e saberes na
cria<;ao de obras de arte (micas em ceramica polida e vidrada para uma exposi<;ao que mistura
elegancia, charme e criatividade, com referencias e sugest6es ao passado arqueol6gico,a
constru<;ao tradicional e ao mundo marftimo.
Mas o projeto nao se resumea exposi<;ao, nema cidade de Faro ou ao Museu Municipal. 0
projeto e abrangente e diversificado. Alem da exposi<;ao, que centra as aten<;6es e que se
dedicara a ela especial esfor<;o, o projeto inclui a realiza<;ao de workshops, demonstra<;6es
gastron6micas ou outras interven<;6es que possam ser consideradas pertinentes.
Embora a cidade de Faro e o Museu Municipal tenham estado na genese deste projeto, o
objetivo e que ele circule um pouco par todo o Algarve, Alentejo e Andaluzia, demonstrando o
carater itinerante que a car branca deve assumir, bem coma a sua influencia na caracteriza<;ao
de cada um destes territ6rios. Embora o branco seja denominador comum, nao se pode negar
que o Algarve nao e todo igual em si ou que esta regiao nao tern diferen<;as com o Alentejo.
Cada espa<;o que acolha a exposi<;ao tera direito a obras originais e relacionadas consigo. A
exposi<;ao mantem uma matriz mas progressivamente vai-se ajustandoas realidades culturais,
patrimoniais e expositivas de cada localidade que se associe ao projeto, assumindo assim o
caracter de work in progress. Convem referir que cada artista apresentara cerca de 20 pe<;as com
dimens6es aproximadas de 7cmx4cmx3cm a 40cmx20mxl Sm.
Neste momenta, tendo em conta a produ<;ao de obras de arte das artistas e da pesquisa que as
mesmas merecem no que se refere ao seu relacionamento com o passado e a cultura destas
regi6es irmas, interessa em grande medida proceder ao registo em catalogo desse trabalho
(mica e valioso quer pela relevancia artfstica das pe<;as, quer pelo conjunto de textos que vao
estar associados que procuram refletir e apontar liga<;6es entre a cor branca, a arte
contemporanea e o patrim6nio cultural das regi6es a sul.
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