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Resenha: “ pixo azulejar “ 

 

Entre a foto de uma Mãe, pescada com uma tela preta e etiquetada, e, ainda,               

vértebras de cerâmica em vidrado branco, que lembram cavalinhos brancos de alguma            

coleção do playmobil da década de oitenta (a mesma obra que ganhou destaque e que               

estava integralmente exposta no 19° Chico Lisboa), encontra-se mais uma obra           

apresentando outra linguagem da Arte: o desenho, mas sobre cerâmica. Manoela Cavalinho            

Branco ou apenas Manoela Cavalinho abriu, no último dia 31 de outubro - véspera de               

finados - sua mais nova exposição individual intitulada “álbum de família e retratos do Brasil               

“. Manoela Cavalinho faz Artes Visuais no Instituto de Artes da Ufrgs e formada e possui                

mestrado em Psicologia.  

A obra “pixo azulejar” - com uma das peças originais exposta - apresenta uma das               

várias peças desenhadas sobre cerâmica que a artista desenvolve desde 2016. A obra: um              

rato desenhado, ou seria pintado? sobre quatro azulejos brancos - as quatro peças totalizam              

vinte e um centímetros quadrados - além do roedor, as peças são conjuntamente             

ornamentadas nos quatro cantos com uma flor de liz estilizada. O próprio azulejo é              

confeccionado pela artista num processo longo, que vai da obtenção da argila, da             

modelagem, prensa das peças, duas etapas de pintura e o cozimento. Todo esse processo              

é apenas uma parte da obra, pois em seguida, Manoela Cavalinho, fixa em vários pontos da                

cidade os azulejos. 

“No Rio de Janeiro pode ser encontrado uma das peças do “pixo azulejar” ” comenta               

a artista, mas ela salienta que não sabe se ainda está por lá. A obra, se vista num contexto                   

cultural histórico remete à azulejaria portuguesa, pois, inclusive, os desenhos e ornamentos            

são em azul tal qual boa parte da azulejaria luzitana. Porto Alegre já recebeu alguns ratos,                

comenta Manoela, ao explicar os nomes que se encontram escritos a mão em cima da obra                

“pixo azulejar” exposta: Viaduto da Consolação, Praça Osvaldo Cruz, Rua Senhor dos            

Passos e Mário Cinco Paus, “esses são alguns dos espaços em que fixei alguns dos outros                

azulejos”  

Quase como pequenas exposições “site especific” as coordenadas convidam-nos         



para descobrirmos os outros roedores pela cidade de Porto Alegre.  

“fixar os azulejos é uma grande tensão, pois eu preciso esperar pelo menos dez              

minutos para que o azulejo fixe na parede, enquanto isso as pessoas olham desconfiadas e               

até fazem perguntas”. A ação de fixar os azulejos pela cidade pode remeter a outras ações,                

como a colagem de lambes e, por óbvio, a pixação. 

A azulejaria portuguesa ornamenta, conta histórias e principalmente, ostenta. O “Pixo           

azulejar” dialoga, cria analogias como o próprio nome sugere, o azul e o azulejo, a assepsia                

do azulejo branco, mas ornamentada com um roedor. Assim, a nobreza do azulejo, utilizado              

em palácios da elite portuguesa e que se espraiou pelo Brasil, é contraposta pelo caráter               

impuro do roedor desenhado na obra.  

A exposição, que conta com o apoio e realização da Associação Chico Lisboa, pode              

ser visitada de dois de novembro a dois de dezembro no espaço expositivo Café SESC               

Centro - Av. Alberto Bins, 665 POA. 


