Terras Brancas
P6 das Estrelas
Para Teresa Pavao
Para Teresa Ramos
0 pressentimento de que somos poeira das estrelas e muito antigo, mas o conceito
consolidou-se e a expressao tocou toda uma gera<;:ao, depois que o autor de Cosmos o
difundiu, ja la vao tres decadas e mais. Alias, o conceito popularizou-se de tal modo que a
partir de certa altura ele se tornou in6cuo e a sua irradia<;:ao semantica invisfvel. P6 das estrelas
deu materia para can<;:6es, grupos musicais, livros, estribilhos, e serviu de epfgrafes a obras de
todos os generos. Nao admira. A expressao que o reveste presta-se a entendimentos
contradit6rios.
Quern a escreveu era um astroffsico que a utilizou no seu sentido cosmol6gico, o mais
organico possfvel, e contudo, ela desencadeia todo o tipo de sentidos mfsticos. Coloca os seres
humanos coma materia intermedia, entre conjuntos infinitamente pequenos e infinitamente
grandes, mas irmana-nos na ideia de que todos somos c6smicos. Abre a porta a insignificancia
da origem do acaso, e ao mesmo tempo sugere que, par entre o brilho dos objectos celestes,
podemos inscrever as metaforas da vida humana. lsto e, nao fala de nenhum deus, mas a
dimensao poetica da expressao e tao ampla, que nao raro se lhe associam coisas
antropom6rficas e divinas. Foi assim que o seu sentido se foi ampliando, degenerando, e
coma sempre acontece, de repetido, se tornou opaco e depois invisfvel. De modo que, em
pleno ano de 2015, eu nao a invocaria, a prop6sito fosse do que fosse, muito menos a teria
relacionado com pe<;:as de arte ceramica. No entanto, nao foi o que aconteceu. Quando tive o
primeiro contacto com os objectos criados pelas duas artistas, Teresa Pavao e Teresa Ramos,
elas falaram do barro, do fogo, da rela<;:ao entre a terra de que somos feitos e da materia dos
astros, do tempo e da morte de que a sua arte e espelho, e tudo significava que, sem o
pronunciarem, estavam a dizer que todos eramos feitos do p6 das estrelas. As suas ceramicas,
pequenas oferendas brancas, a meio caminho entre paisagens terrestres e lunares, provavam
no.
Claro que elas nao mo disseram propriamente assim. 0 que Teresa Pavao e Teresa Ramos
come<;:aram par sugerir foi alguma coisa bem mais pratica e menos radical. Para ser franca,
foram modestas. Disseram sentir-se ligadas em particular as Terras do Sul, e inscrever as
formas das suas ceramicas na car das terras iluminadas pela luz clara do Meridiao. Falaram das
pe<;:as que em breve iriam para o forno, e das orlas brancas das praias de onde se retira o sal. 0
meio ditar-lhes-ia a car. Espuma branca, areias e dunas brancas, rendas brancas, paredes
brancas, telhados de chamines brancas e beirais brancos onde pousam as andorinhas pretas.
Barcos de velas brancas seguidos par gaivotas brancas. Cidades cubicas de platibandas

quadrangulares, varandas brancas, patios de arcadas de paredes grossas, ossos brancos de
gigantes, adormecidos durante uma longa sesta, que nunca mais se tivessem levantado. Estes
eram os lugares de onde vinham e para onde iam as suas pei;:as. Nao era para oferecer ao
Espai;:o sem limites que as autoras me disseram ter criado semelhantes objetos, mas sim, para
oferece-los a terra concreta, geografica, assinalada nos mapas coma o Sul de Espanha e o Sul
de Portugal.
Teresa Pavao e Teresa Ramos foram directas. Afinal, estavam envolvias com processos
de mistura e pigmentai;:ao, materiais a que o calar graduado iria dar a car de nacar das
conchas, ou a car de marfim dos dentes. Texturas acetinadas coma de pele de criani;:a, opalinas
coma cascas de ova, gesso friavel coma a materia das espinhas, ilusao aveludada de pessego,
metamorfose de rendas, de redes, de fundos de peneiras par onde tera passado uma chuva de
farinha que teria produzido, ao longo do tempo, milh6es de paezinhos brancos. E cofres
preciosos para joias invisfveis, relicarios, tigelas atadas, guizos, recipientes de fundo fendido
par onde se imagina terem flufdo rios de agua, de que se ouve um pingue-pingue contfnuo,
verdete, restos de um rel6gio, marcas do tempo. Formas de ova de galinha gigante. A seu lado,
formas minusculas de casas sem porta, miniaturas de zigurates, numa mudani;:a de escala. E
isso para lembrar, diziam, que no infcio tudo estava misturado com tudo. Os nossos objectos
vivem da lembrani;:a dessa mistura, estao na transii;:ao entre o infcio e o fim. N6s s6 fingimos
suspender o processo da terra que muda, queremos estar no meio do percurso da poeira,
disseram elas. Apanharmo-la no ar, em pleno movimento de translai;:ao. Par isso, n6s queremos
que as nossas pei;:as digam ao tempo, Para, tempo! Estas sao as nossas oferendas para que se
detenha. Mas nao e isso que diz toda a obra de arte?
Teresa Ramos e Teresa Pavao tinham as maos no barro e o sentido nos fornos quentes. A
seguir, tambem nao precisavam de explicar mas fizeram-no. Corrigiram-me. Explicaram que os
seus objectos nao eram objectos, ja que os concebiam completamente libertos da serventia e
da utilidade. Para dizer a verdade, estes objectos somos n6s. lnuteis, coma n6s devemos ser
para quern nos ve a partir do Espai;:o, disseram. E falaram da nao serventia com a enfase pr6pria
de quern trabalha sabre a desambiguidade de uma arte que foi servil. Estas pei;:as sao a nossa
metafora, acrescentaram. Ali, aquela almofada, em vez de representar o sono ou a morte,
invoca o rosto redondo que la nao esta, e assim, ninguem morreu nem dormiu. Alem, o prato
ornado que se transforma em disco voador, com sugestao de paisagem, s6 presta se servir
para lembrar o nosso sonho de voo. De outro lado, a renda petrificada serve para lembrar a
mao que outrora esteve no seu labor. A mao que peneirou a farinha, a que teceu a rede. E
sugest6es de pulsos, calcanhares, coisas organicas, formas bivalves, inscrii;:6es vegetais. E
par que tudo isso? Pelo esplendor da beleza gratuita, gratuita e avulsa, coma a nossa vida para
quern assista ao nosso nascimento e a nossa marte, olhando-nos de cima.
Entao, a quern se destinam estas oferendas brancas? Sejamos claros. A prindpio, as autoras
criaram-nas para si mesmas, para se ofereceram a si pr6prias o esplendor dos objectos que
I hes faltam e com os quais sonham, e uma vez criados, logo se tornam indispensaveis. Mas
ninguem pode guardar a oferta que achou. Criam-nos, pois, para oferecer aos outros os

objectos que porventura eles terao sonhado, mas nao sabiam que poderiam existir antes de os
terem vista. E falaram de um estreito circuito privado, da oferta feita de pessoa a pessoa. Talvez,
par isso, Teresa Pavao tenha insistido na dimensao humana das suas pe�as. Todas elas do
tamanho de duas mao unidas, todas elas transportaveis ao cola, todas passfveis de levar ao
ombro durante uma caminhada. Uma oferta secreta que desejava fazer aos seus
contemporaneos. Uma pequena oferta feita de inutilidade, beleza, estranheza e promessa de
um outro momenta em que a vida fosse outra, mais luminosa e perfeita. Assim coma os
cometas que andam no Espa�o, penedos e nuvens de gas, se tivessem consciencia poderiam
dizer de n6s - Aqueles lembram alguma coisa que pensa. Que beleza dever ser ser-se homem.
Teresa Ramos falou, par fim, da sobrevivencia de um tra�o humano, da necessidade de deixar
um name sabre a paisagem, da necessidade de deixar dito que, no decurso da Hist6ria, par
aqui passaram duas mulheres, estavam vivas no ano de 2015, e esta forma, concha ou relicario,
e a sua assinatura. Flores imobilizadas, objectos vegetais vitrificados, sob o efeito do calor que
os transformou em p6. Poeiras brancas, terras brancas, oferendas ao tempo para que se
detenha e reconhe�a que em determinada data, pequenos objectos brancos criavam
paisagens feericas que se levantavam das mesas onde tinham sido pastas, para fazerem
viagens interestelares, executando a sua musica pr6pria, em direc�ao as esferas. Entao, mesmo
que eu nao quisesse, o antigo conceito de Carl Sagan surgiu, para dizer que tudo isto tinha um
sentido, vinha de longe e ia para longe, e entretanto, houvesse o que houvesse, os vinte dedos
humanos de duas mulheres em sintonia faziam-no luminoso.
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