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Iniciei a prática de cerâmica no Ateliê Jacy Takai, situado na Lapa, São Paulo. Dona

Jacy, ou Sensei como a chamávamos, quer dizer professor ou mestre em japonês, formou

muitos ceramistas de sucesso ao longo de mais de 40 anos de dedicação à arte da

cerâmica. Sua maior obra foi produzir 2.000 placas de cerâmica, com diferentes cores e

relevos, que compuseram os painéis decorativos da parte interna da Igreja São Francisco

Xavier, em Maringá.

No convívio com a Sensei, alunas e alunos, nas tardes de sábados, entre um

cafezinho e muitas risadas, aprendia todo o processo de produção da cerâmica: amassar a

argila, modelar suas peças, lixar para dar o acabamento final e esmaltar. Com relação à

produção de esmaltes, a Sensei, logo cedo aprimorou sua própria formulação e a etapa da

queima também era realizada exclusivamente por ela, dada a importância para o

posicionamento das peças no forno e a necessidade do cuidadoso controle da temperatura

que são fatores determinantes para promover uma boa queima das peças.



Os primeiros trabalhos produzidos foram utensílios e peças de

decoração. Havia um grande estímulo por parte da Sensei e dos

colegas do Ateliê pela produção destes objetos, que considero

importante para ganhar confiança na arte da cerâmica, fazer uso

próprio da produção, além da oportunidade de poder presentear

alguém ou comercialização do produto.

18 cm x 10 cm x 13 cm



Um dos fundamentos da Sensei era valorizar os aspectos

técnicos do processo de produção da cerâmica. Para modelar as

peças, antes é necessário amassar muito bem a argila com a

finalidade de expelir possíveis bolhas de ar de seu interior e formar

uma massa densa e homogênea.

A técnica de amassar preconizada no Ateliê era o kikuneri,

uma palavra japonesa composta de kiku que significa crisântemo e

neri do verbo amassar, ou seja amassar em forma de crisântemo.



Após algum tempo frequentando o Ateliê, queria produzir objetos de minha preferência.

A atividade física sobre a bicicleta representa para mim uma enorme satisfação. É fundamental

para manter-se saudável física e mentalmente. É bom para o meio ambiente, para a economia, para

as políticas públicas, para tudo. Para produzi-las em cerâmica, fui buscar inspiração em modelos de

bicicletas antigas. Em consulta ao Google, pode ser considerada a bicicleta pioneira, a de 1817

ainda sem pedais.

19 cm x 39 cm x 18 cm



Os velocípedes do início da segunda metade do século XIX tinham os

pedais fixos ao eixo da roda dianteira. Para aumentar a velocidade, a

solução encontrada foi aumentar o diâmetro da roda da frente e de trás

reduzida apenas para garantir o equilíbrio.

22 cm x 39 cm x 18 cm



A ideia de desenvolver objetos buscando inspiração no passado, fez enxergar como

uma nova oportunidade de redirecionar meu percurso na arte da cerâmica. Fui

surpreendentemente tomada por um forte sentimento de saudosismo pela cultura do país de

origem dos meus ancestrais.

Em consulta sobre a arte japonesa em livro, revistas e internet, optei por reproduzir um

tipo de ornamento que é instalado nas extremidades de telhados de templos budistas e

palácios, denominado de onigawara que significa oni, ogro japonês e kawara, telha.

No Japão, os primeiros onigawaras são datados do Período Nara – século VIII,

provavelmente trazidos da região da península da Coreia, e são produzidos em cerâmica

desde então. Os onis, entes sobrenaturais criado pelo homem, possuem as sobrancelhas e

olhos exageradamente grandes, um par de chifres e sua boca aberta com presas à mostra,

que retrata o semblante de feroz e bravo e vivem no imaginário das pessoas para explicar

fenômenos desconhecidos à sua volta, como epidemias, desastres naturais e trazem boa

colheita e fartura.



A partir de imagem, procurava fazer

um rascunho no papel jornal para ter uma

ideia de tamanho, distribuição das partes

como a cabeça, os chifres, a boca, etc.

Sobre um placa de argila, primeiro a

cabeça, depois o nariz, a boca e os dentes

foram sendo modelados e grudados com

uma pasta mole de argila, a barbotina. Por

último foram modeladas e coladas as

bolinhas que lembram o cabelo e, na parte

inferior ao centro um disco que relembra o

beiral das telhas japonesas onde

foi escrito o meu sobrenome nagata - 長田

em kanji.35 cm x 42 cm x 14 cm



Nas ilhas de Okinawa, as estátuas

shisa são encontradas por toda parte.

Também conhecidas como shishi

dependendo de qual parte do arquipélago

japonês, acredita-se que foi trazida da China

por volta do século XV. Esta figura mitológica

meio cachorro, meio leão, oferecem proteção

e afastam os maus espíritos. Em muitos

lugares encontram-se duas estátuas shisa.

Reza a lenda que, a que está com a boca

aberta seria o macho para afastar os maus

espíritos e a outra com a boca fechada, a

fêmea para manter os bons espíritos.

A peça foi produzida a partir de um souvenir de chaveiro trazida de Okinawa, Japão. Sobre a base de

placa, o corpo oco foi modelado seguindo a técnica de acordoamento ou popularmente chamada entre os

ceramistas de “cobrinha”. As demais partes, o nariz, a boca, mãos, pés e cabelos foram modelados e colados

com barbotina após breve secagem do corpo.

28 cm x 41 cm x 47 cm



A imagem foi cedida por um colega de

trabalho que conhecia do meu interesse em

reproduzir objetos em cerâmica inspirados

na cultura japonesa. Em sua viagem ao

Japão, fotografou o conjunto de onis no

Japanese Oni Museum, localizado em

Kyoto.

Trata-se de um espaço destinado em

preservar a história do oni, com exposição

de esculturas, máscaras e pinturas de oni e

realização de atividades para difundir a

cultura e o folclore sobre o tema. Nos contos

infantis, pode aparecer como bicho papão e

que também tem função protetora de afastar

os maus espíritos.

Crédito: NINOMIYA, D. A., 2016



A partir da imagem, mãos à obra!

Eles prontos ficaram lindos! O conjunto foi

exposto e premiado na Exposição Universo

Cerâmico realizada na Assembleia Legislativa do

Estado de São Paulo, no ano de 2017.

22 cm x 45 cm x 36 cm



Por ora, tenho dedicado algum tempo em estudar e produzir vasos revisitando a primeira

civilização japonesa, Período Jomon. Incrustradas com fios de argila, essa sofisticada e

extravagante decoração demonstra o desejo pela estética de uma civilização desde o início de

sua tradição artística.

36 cm x 22 cm x 24 cmNOMA, S. 1966

NOMA, S. The Arts of Japan, 1st ed, p. 17, 1966.

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=19

06&lang=en (acessado fev/2019)



A etapa da queima, sobretudo a

segunda, com temperaturas acima de

1.200o Celsius é considerada a tarefa mais

difícil e nobre do processo de produção da

arte cerâmica.

No Ateliê, essa etapa era praticamente

toda realizada pela Sensei dada a

importância da distribuição das peças na

montagem do forno e do cuidadoso controle

da temperatura. É dentro do forno, sob a

ação de três queimadores de cada lado

enviando muito calor que ocorre a reação

química e física de associação/fusão da

argila e partículas dos óxidos do esmalte.

Isto é, queimar a argila até endurecer, cuja

reação químico-física é surpreendida a cada

queima. Cada fornada de queima a gás

como era feito, tem duração de 10 a 12

horas em média.



Em 2017, desmontou o Ateliê por conta do

avançar da idade. Obrigada a Sensei a quem

devo o conhecimento que sei sobre a arte da

cerâmica.

Agradeço também às pessoas que fizeram

suas contribuições por acreditarem que é

possível realizar sonhos através da cerâmica.


