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Doutoramento em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Católica de São Paulo (2004). Professora 
Associada I da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisadora com o projeto Opacidade e 
transparência pelo Núcleo de estudos LEENA/UFES.  Faz Pós-doutorado em Artes no VICARTE - Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa, sob orientação das professoras Teresa Almeida e Virgínia Fróis. 
Fez várias exposições individuais e coletivas; premiada no Concurso Internacional de Cerâmica de L’Alcora, 
Espanha em 2008 (1º lugar) e em 2009 e 2013 (menção honrosa).  Membro da comissão julgadora do 3º 
Salão Nacional de Cerâmica de Curitiba em 2010 e Comissão de seleção do Concurso Internacional de 
residência Criação de Novas Formas 2013/2016, Montemor-o-Novo, Portugal. Foi Pesquisadora pela FAPES 
(Fundação de Apoio e Pesquisa do Espírito Santo) com o projeto: O espaço de trabalho das Paneleiras: 
intervenções no processo de criação em  2010; Coordenadora do Curso de Artes Plástica e 
Sub-Coordenadora e Revisora de conteúdo do Ensino à Distância do Curso de Artes Visuais da UFES. 
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A artista Brasileira Regina Rodrigues realizou em 2014 um Pós - Doutoramento na Unidade de Investigação 
VICARTE (Vidro e Cerâmica para as Artes) situado no Campus do Monte da Caparica da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), intitulado: Opacidade e transparência: o 
campo ampliado da cerâmica e o hibridismo técnico-construtivo. 
Desenvolvendo o seu trabalho entre a FCT/UNL e a Faculdade de Belas Artes de Lisboa (FBAUL), o mesmo 
caracteriza-se por uma componente laboratorial intensa, de uma busca e recolha, uma pesquisa numa 
investigação artística. Regina procura alargar o nosso campo de visão relacionado com o modo de ver a 
cerâmica nos dias de hoje. Propõe um diálogo entre o vidro e a cerâmica numa construção criativa e audaz, 
numa linguagem própria da arte contemporânea.
Estas duas artes do fogo, seculares, estão desde sempre associadas à perene relação cerâmica/vidrado 
(vidro). No entanto, a proposta aqui exposta pela artista, transpõe muito mais do que esta relação 
preexistente, aponta uma nova linguagem e uma nova relação onde as peças são formadas num diálogo 
constante. O vidro, assume agora, não apenas um papel de revestimento da obra cerâmica, transcende a 
ideia de suporte, é obra autónoma. 
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O cobre é outro elemento introduzido nas suas composições, que tricotado com eximia paciência, interliga 
materiais, valoriza as obras.
Durante o seu percurso, a artista exibiu o seu trabalho em várias exposições, nomeadamente: “Trasumância: 
atmosfera”, patente no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu de Vidro da Marinha Grande, onde 
apresentou um conjunto de obras que emergem do solo, idealizadas e concebidas para este espaço; e ainda 
“Trasumância: Precipitação”, patente na sala estúdio da biblioteca da FCT/UNL, onde exibiu novo conjunto de 
obras.   
A galeria municipal de Montemor-o-Novo apresenta agora os dois conjuntos, que tendo sido expostos 
separadamente, se mostram desta feita, juntos pela primeira vez. “Transumâncias” é a exposição que Regina 
nos oferece, dando conta no seu todo do recente trabalho realizado em Portugal. 
Muito mais que cerâmica ou vidro, a sua obra é escultórica. Escultura contemporânea, onde da eleição de 
materiais convencionais, emergem obras que nos fazem repensar o lugar da cerâmica e do vidro no 
panorama da arte actual. 





TRANSUMÂNCIA

Tudo e todos estamos em certo sentido sob o julgo de uma transformação. Migrando de um ponto a outro, de 
um estado a outro, e, mais que isso, migramos em busca de novos sentidos para nossa existência, buscando 
noutras paragens o alento e alimento para nossas diversas necessidades. Compelidos por uma eterna busca 
por completude jamais alcançada, nos movemos em direção à adaptação que acaba por revelar uma 
metodologia baseada em ciclos que, numa superficial comparação, nos faz lembrar os ciclos elementares da 
água em nosso planeta e sua migração pelos estados sólidos, líquidos e gasosos – característica que a 
permite se deslocar por quase todos os espaços conhecidos.

Nos  tornamos líquidos quando estamos em espaços conhecidos, sólidos quando assumimos uma postura 
cuidadosa de autopreservação em um novo e desconhecido local, e gasosos quando evitamos o peso para 
nos deslocarmos com facilidade por esse novo espaço. 

Faço essa introdução para falar das novas criações de Regina que se pôs em transumância, quando 
deslocou-se até Portugal com sua filhinha Jaspe buscando não somente a técnica que respondesse a suas 
perguntas frente a sua produção e sim uma outra forma de adaptá-la e abordá-la, injetando uma nova energia 
na busca que iniciara dois anos antes em “Transparência e opacidade”. Naquela ocasião, a artista empregou, 
pela primeira vez, o vidro procurando o diálogo com a cerâmica e esbarrou na dificuldade em conseguir uma 
interação entre essas duas matérias filhas do fogo.
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Na impossibilidade de ela mesma manipular o vidro para encontrar as junções perfeitas entre os dois 
materiais e a difícil tarefa em orientar alguém que lida com o vidro de uma forma mais convencional, Regina 
migrou temporariamente para Almada e colocando-se em posição de aprendiz para conhecer de perto as 
possibilidades da técnica e dos materiais.

Quanto mais encontramos dificuldade frente as intempéries mais nos tornamos criativos, buscando soluções 
que respondam de forma imediata e adaptada ao contexto. Para o Transumante  tudo o que puder fazer para 
anular a ação da gravidade frente a sua busca pelo desenraizamento tanto melhor. Daí essa presença do 
essencial e da leveza: o que esta no ar se precipita e o que esta na terra parece querer  flutuar. É essa 
dinâmica congruente presente nesses dois movimentos que impedem as formas de fixarem-se no espaço.

Mas tudo parece ser um desenlace químico. São passagens entre mundos distintos, mas que estão 
interligados pela existência onde se agregam os significados.

O transumante sonha levar consigo a "casa" e de certa forma ela está com ele. É possível identificá-la na 
construção de detalhes onde temporariamente irá habitar. Regina prepara o solo, ele é pensado como num 
plantio, as formas são de terra e elas brotam no ar os frutos de vidro, mas antes ela provê a chuva delicada 
dos elementos em "Precipitação" numa trama de ciclos elementares. Colheu os frutos de um novo território, 
onde revela também distâncias e desapegos, ela cultiva pacientemente, aprendiz do sopro, que no calor da 
chama projeta no ar as gotas do que expira, prendendo no ato o ar de Almada, agora transformado ao passar 
pelo seu corpo no simples ato de respirar.

A chuva e os frutos são do mesmo fogo interior que gera o conforto temporário de um espaço habitado.
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