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MÁQUINA DD TEMPO

Máxima Soalheiro começou sua

carreira como oleiro, tornou-se

ceramista famoso e hoje mostra o

resultado de 2D anos de pesquisa com a

argila e com óxidos minerais, além dos seis anos em que

virou do avessa e entrelaçou barro, papel, computadores de

última geração e velhas máquinas impressoras manuais

A/o alto, tijolo, produção manual, 1976. Abaixo, im-

pressora Guarani manual da década de 1930, recu-

perada pelo designer; à esquerda, objeto s/título,

impressão a rolo com o torno em movimento, e as

cores e texturas típicas da obra de Soalheiro



Maria Helena Estrada

Um olhar interior que se desloca, veloz, para a diversi-

dade do mundo. Esse é Máximo Soalheiro, em cujo es-

túdio/laboratório/oficina tudo foi criado por ele - dos

fornos às "receitas" de cores, às pequenas engenhocas,

à recuperação de antigas impressoras, à forma de utili-

zar a informática em seus últimos trabalhos. O resulta-

do foi visto na incrível mostra "Tipografia - Cerâmica".

Nesta trajetória, Soalheiro experimenta, cria, solta seu

olhar, e faz nascer um vocabulário próprio, que parte

de antigas matrizes tipográficas e do barro, passa pelo

papel, atravessa as vias da computação gráfica e retor-

na, transformado, ao barro e ao papel.

Acima, Máximo Soalheiro e, abaixo, algumas peças da coleção de se-

paradores, ou "brancos", importantes na construção dos trabalhos

tipográficos e com os quais realiza obras de pureza geométrica. No pé

das duas páginas: composição realizada com os brancos, em diferen-

tes cíceros de espessura



Acima, antigo forno que, como os demais, foi projetado e construído pelo ceramista. Abaixo, nas duas páginas, composição com cerâmicas em Ac

dimensões variadas, estampadas, totalmente fechadas e ocos - um exercício de maestria de Máximo Soalheiro mi

O processo de trabalho é longo e minucioso. Soalheiro

viaja para escolher, na fonte, as argilas que lhe servem

e atravessa, paciente, todas as necessárias e ancestrais

etapas para o preparo do material. Marilia Scalzo, no

texto do livro que acompanha a mostra, cita um ditado

chinês que bem traduz essa etapa do trabalho: "o avô

tira a argila para os netos trabalharem".

Pecas torneadas, aplica-se o engobe, pele do barro, com

receita desenvolvida pelo ceramista; faz-se a queima

biscoito; aplica-se a tinta. Soalheiro, ao longo de suas

experiências, desenvolveu cerca de 1.500 provas, ou

cores, utilizando-se da mistura de minérios - que ele

conhece profundamente -, como, aliás, tudo em que

"põe a mão". Mas não é nesse trajeto que está sua origi-

nalidade, e sim nas maneiras pessoais de percorrê-lo,

sem se servir de modelos já explorados, mas recriando 

a matéria a partir de pesquisas e conhecimentos cientí-

ficos, persistência, prática e intuição. Assim nasceram

os objetos utilitários de Máximo Soalheiro.

E a tipografia?

"Da discussão sobre a materialidade da cerâmica - e

das dificuldades que ela impõe -, Soalheiro parte para n



Acima, tigelas de barro e de porcelana, com paredes finíssimas, dão uma idéia da palheta de cores desenvolvida por Soalheiro. Abaixo, um dos

muitos artefatos criados por ele: um rolete para impressão utilizando motivos tipográficos, e a peça de argila já impressa por esse método

as experiências com papel" ... "a tipografia e o trabalho

com imagens digitais permitem maior controle visual.

Transitar com os minérios nessas mídias é a possibili-

dade de chegar mais perto das cores desenhadas na

cabeça", escreve Scalzo.

Soalheiro vem colecionando, ao longo de suas via-

gens, uma enorme variedade de antigas matrizes tipo-

gráficas, com motivos decorativos ou letras, bem

como separadores, ou "brancos", seja em chumbo ou

madeira. Em um dado momento, já com algumas idéias

na cabeça, encontra duas velhas impressoras - uma



Acima, alguns dos oxidos minerais que serão utilizados nas tintas, já triturados e purificados na própria oficina. Soalheiro visita as regiões rica:

em minérios, escolhe as "pedras" e realiza todas as operações necessárias para a transformação do minério bruto em material para pintura

Heidelberg, de 1950, e uma Guarani, de 1930 -, ale

de um prelo de 1930, os quais ele restaurou, des

nhando e fabricando pequenas pecas faltantes.

Era o inicio das experiências tipográficas, que o leva

riam à linguagem digital - e de retorno.

Como é realizada essa operação? Os elementos gráfi-

cos são utilizados para criar modulações. Esses ele-

mentos são fotografados, depois reproduzidos vetorial-

mente no computador ou escaneados, impressos sobre

um fundo de cor mineral, seja em impressão mecânica

ou captação digital.
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Nos duos páginas, abaixo, série de "capinhas", provas de cores que

reúnem os tonalidades e texturas - cerca de 1.500 -, obtidas por

Soalheiro em suas pesquisas, as quais são catalogadas e suas "recei-

tas", conservadas. Ao lado, peça em vidrado Tenmoku sobre porcelana.

No pé da página ao lado, exemplares do livro Tipografia - Cerâmica,

que reúne as obras da exposição

"Soalheiro imprime um novo olhar na tipografia. Não é ti-

pografia nem cerâmica - fica difícil denominar, encontrar

lugar, renomear", comenta o designer gráfico Marcelo

Drummond. E acrescenta: "ele é um híbrido que trabalha

com a dissolução de fronteiras entre as linguagens".

Para chegar a esse resultado, Soalheiro tornou-se gran-

de conhecedor de argilas de diversas procedências;

de minérios e suas misturas, suas fusões, seu peso

atômico; da natureza do papel e suas reações; da

construção de fornos e de suas diversas performan-

ces; da tecnologia digital de impressão, de captações

de imagens, de edição. Ele mistura as técnicas e con-

seguiu mesmo fazer passar, ou "queimar", o papel no

forno de cerâmica para obter a fusão de minérios. O

resultado é belo e surpreendente. Mas para ele, "o co-

nhecimento só ganha sentido se for capaz de determi-

nar escolhas e se estiver a serviço da necessidade de

se descobrir e se contar".

O que ele denomina de Azulejaria Tipográfica é o resulta-

do de modulações a partir das pequenas matrizes tipográ-

ficas. Também aqui ele inventa artefatos que lhe permitem

a impressão e a texturizacão, seja na argila ou no papel.



Acima, lado a lado, im-

pressão no papel e na

cerâmica, com utiliza-

ção de uma pequena

matriz tipográfica -

metodologia criada

por Soalheiro, que vai

da argila ao papel com

etapas que recorrem ao

uso da informática, e reali-

za a magia do conjunto. À esquer-

da, cartões-postais utilizando dife-

rentes cores e motivos tipográficos

Guto Lacaz, outro admirador da obra de Soalheiro, es-

creve: "Ele mistura tipografia com mineralogia. Faz a

peca gráfica passar pelo forno. É um bruxo que articu-

la com tudo que tem à mão, com tudo o que conhece".

Na exposição e no livro que a acompanha, Soalheiro

mostra a excelência e a diversidade de suas linguagens

como artista, ceramista, tipógrafo, designer gráfico,

autor, impressor e editor.

Por que o Renascimento nos vem à cabeça quando vi-

sitamos o local e o trabalho de Soalheiro? Ressurgir,



acordar, renovar-se em tudo o que diz respeito aos

sentimentos, idéias e usos, parece ter sido uma das

características do Renascimento. Sem nos atermos

muito a detalhes ou à precisão histórica, vemos essa

época ser represenlada por figuras que souberam criar

e recriar, olhando para o futuro, sem limites, sem

fronteiras, libertos do passado, mas capazes de apro-

veitar seus ensinamentos. %

Acima, objeto s/tí-

tulo, impressão com

matriz tipográfica so-

bre grés; à direita, peço

também em grés, impressa

pelo mesmo método. Abaixo, nas

duas páginas, composições com a

coleção de matrizes tipográficas, parte da

coleção de Soalheiro, encontradas em diversas

partes do mundo

Miguel Aun

A obra de Máximo Soalheiro esteve em exposição no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, entre 03 de fevereiro e 03 de março;

a partir de 25 de abril, a mostra poderá ser visitada no Centro Cultural Correios: Rua Visconde de I t abora í , 20. Rio de Janeiro.

Text Box
Fonte: ARC Design, n. 52, p. 68-69, fev. 2007.




