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Dizem por aí que histórias refletem o que pensamos e, ao mesmo 
tempo, interferem na construção da nossa humanidade. Dizem 
também por aí, que os objetos nos contam essas histórias e, sendo 
assim, nos localizam e inserem dentro dessa humanidade. Somos 
por isso colecionistas, pois precisamos colecionar essas histórias 
para nos sentirmos humanos, cidadãos e participantes. Sapatos 
são exemplos desses objetos que nos contam as nossas próprias 
histórias. 

Se os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo, os sapatos 
são o escape para a memória e o mapa para sair do labirinto. Um 
par de sapatos novos pode curar um coração partido e um 
estômago embrulhado, enquanto um par de sapatos velhos pode 
aliviar a tristeza e trazer o aconchego de uma época feliz e segura 
de nossas vidas. Sapatos são testemunhas do passado, 
despertando as recordações de um tempo vivido, como em um 
álbum de fotografias. Ao mesmo tempo, eles são a possibilidade 
de projeção para um futuro encantado.

SAPATÓRIAS, a história 
dos objetos-sapatos



Há pessoas que, quando encontram o sapato de seus sonhos, 
compram um de cada cor. A desculpa para tal consumo 
desmedido é sustentada, quase sempre, na praticidade exigida na 
correria do cotidiano. Na verdade, estão tentando disfarçar a 
condição de dar asas para a única parte de seus corpos que 
poderia levá-las para longe da burocracia da vida mundana.

Os artistas da Exposição ¨Sapatórias¨ são pessoas que querem 
contar suas histórias. Através dos sapatos moldados na argila, 
descortinam o diário pessoal de suas vidas, permitindo-nos 
vivenciar também o nosso próprio diário.

Era uma vez um par de sapatos cobertos por um novelo de 
anáguas e escondidos por saias alongadas. A Exposição 
¨Sapatórias¨ vai descobri-los, oferecendo-nos a oportunidade de 
vestir esses objetos-sapatos com o nosso olhar, podendo assim 
vivenciar o reencantamento de nossas próprias histórias, 
romances e emoções.



UKÉRA - Atelier de Cerâmica 
da UTFPR 

Marilzete 
Basso do 

Nascimento

O que teve um início despretensioso em 2013, consolidou-se 
como um Programa de Extensão do DADIN e da UTFPR, com 
repercussão na cerâmica contemporânea. Desde 2013, o Atelier 
tem trabalhado em exposições coletivas anuais e gerado diversas 
publicações e apresentações em congressos, blogs e catálogos 
impressos e digitais, tornando-se um importante espaço de 
pesquisa e extensão.

Atualmente contamos com 17 participantes e uma longa lista de 
espera... são professores, servidores, pessoas da comunidade, 
estudantes de design e de outros cursos da universidade que nos 
honram com suas presenças semanais e por vezes diárias, 
trabalhando por um objetivo traçado em comum, porém 
buscando cada qual seu próprio caminho na arte e no design. 
Este, sempre foi o fio condutor dos trabalhos coletivos, pois a 
Metodologia de Design norteia todo o projeto, da concepção à 
exposição. 



Marilzete 
Basso do 

Nascimento

Neste ano buscamos aprimorar nossas técnicas de execução. A 
ideia de produzir em cerâmica algo que jamais poderia ser feito 
desta forma, do ponto de vista da  funcionalidade, foi o que deu 
origem ao tema. Sapatos não podem ser feitos em cerâmica no 
mundo real, então deveriam ser realistas, surpreender o 
espectador, dar margem à dúvida, provocar de algum modo. Ao 
mesmo tempo, o sapato sempre conta a história de quem o usa... 
ou para quem foi desenvolvido: Onde foi? Por onde andou? Que 
caminhos escolheu? A quem protegeu ou adornou? Serviu para 
provocar, foi fetiche? Fez parte da fantasia? O sapato diz muito 
sobre nós mesmos... mas também pode protagonizar muitas 
histórias, a partir de diferentes olhares que se sobrepõem e 
provocam a mente a criar, imaginar. É este “dizer” que nos 
interessa nesta história que queremos contar. 

Venha caminhar conosco!





Pequeninos

Uma linha invisível costura as narrativas dos pequeninos sapatos, 
contadores de histórias feitos de barro. Algumas (narrativas) se 
revelam discretamente, enquanto outras são evidentes desde o 
primeiro olhar. “Era uma vez...” a história que você quiser contar! 
Cabem nos Pequeninos todas as cores, amores, vivências, 
histórias, imagens, memórias. Neles cabem todos os sonhos que 
você puder sonhar.
 
Há um passado no meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão

Milton Nascimento e Fernando Brandt





Casual Italian FashionCasual Italian FashionCasual Italian FashionCasual Italian FashionCasual Italian FashionCasual Italian FashionCasual Italian Fashion

O que significa quando digo que os pés falam comigo? Eles me 
revelam o caráter das pessoas. Os pés nunca mentem.

Salvatore Ferragamo - Itália

A moda não é algo presente apenas nas roupas. A moda está no céu, 
nas ruas, a moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o 
que está acontecendo.

Coco Chanel - Paris

Para criar algo excepcional, você deve se concentrar nos pequenos 
detalhes.

Marc Jacobs – Nova Iorque

Eu acredito que existe beleza em tudo. O que as pessoas normais 
poderiam perceber como feio, eu geralmente encontro sua beleza.

Alexander McQueen - Londres
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Paranomásias
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Generation Wild

Lights out, waiting for the midnight call
Time's now, shadows dancing on the wall
N' all around, rising from the underground, underground!
We come alive, the fallen one's are back for more, for more
Children of the night, soldiers of our time
Scream it out loud, one generation!
Riot in the streets, fighting n' debris
Raise your fist high, the generation wild!

Peter London, Simon Cruz, Martin Sweet, Eric Young





Nos vestimos para nos proteger, nos transformar e ir além, além 
de nós mesmos, nos superando, vivendo cada dia como um 
desafio, como uma conquista, perfeitos em nossa imperfeição.

Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais 
fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 
possíveis.

Radabaugh (1993)

Todxs









Let's dance
Put on your red shoes and dance the blues
Let's dance
To the song they're playin' on the radio 

David Bowie

O sapato vermelho representa a música “Let's Dance” de David 
Bowie, inspirada na lenda da menina com sapatos vermelhos, que 
aborda a ideia de sapatos amaldiçoados que te fazem dançar sem 
parar. O detalhe do raio no sapato presta homenagem ao músico.

Let’s dance





Cara & Coroa





No país do futebolNo país do futebolNo país do futebolNo país do futebolNo país do futebolNo país do futebolNo país do futebol

Há quem ache pejorativo, 
Mais uma do jeitinho brasileiro de se viver.
Não.
Jogo desde criancinha, 
Como mais um monte que vi crescer.
Tem quem joga todo dia, 
Ou quem vai só pra zoação.
Tem criança, moleque ou mais velho,
Tem bola na grama, sintético ou areião.
É o esporte, a cultura, a alegria,
E mais tantos motivos que nem preciso falar.
Desde Pelé, Garrincha e Zico,
A Ronaldinho Gaúcho, Fenônemo
E hoje, Neymar.
Aqui fica ao futebol,
Minha homenagem,
E que fique claro,
É muito mais que Globo, Nike, CBF, FIFA, politicagem...





Uma brevíssima história dos 
dias
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E depois de tudo, céu e terra aí estão, como se nada tivesse 
acontecido. A esta altura, a vida e as ações de um homem têm o 
peso de uma folha seca em meio à ventania (...)

Eiji  Yoshikawa (Livro Musashi – Vol 1) 

O que é o que é? Que ao mesmo tempo se soma e se esgota? 
À passagem dos dias, somam-se as semanas, os meses, os anos, 
nossos pés nos conduzem através do tempo. 
O sapato que nos protege não é o mesmo que nos acolhe, que nos 
esquenta, que nos refresca.  Cada sapato é portador de uma 
história.
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A perfeita imperfeição

A composição visual de nosso ser vai além de nossas vontades e 
muitas dessas composições estão atreladas a maneira de vida e 
profissão. Entretanto, o que vestimos quase sempre está atrelado 
ao que sentimos, nossas percepções e atitudes estão refletidas na 
nossa roupagem, na nossa imagem.  As estações do ano mudam, 
de certa forma, nossos sentimentos se escondem ou se ressaltam 
em nosso verdadeiro estilo junto com elas. Mas nada na vida é 
perfeito, pés perfeitos em sapatos perfeitos podem ser imperfeitos 
se as sensações não confortam, ou ainda pés imperfeitos vestidos 
em imperfeitos calçados podem ser perfeitos quando o 
sentimento é de pés descalços. A delicadeza dos pés pode estar 
escondida ou exposta, mas deve ter sempre os pés no chão, sem 
atropelos no coração!
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CasamentoCasamentoCasamentoCasamento

Pode ser uma prisão ou uma fonte.
Pode ser um deserto ou uma ponte.
Um mundo novo ou um ponto final.

(...)
Casamento é quando a parceria é tão boa
que não precisa bolo, não precisa roupa
pode ser no padre, no juiz ou só no banco
porque o sim mora dentro da felicidade dos dias.

Casar é ser feliz sozinho, mas preferir junto.
Por isso a festa.

Maria Rezende
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Graduando em Design pela UTFPR, 

sou curioso por natureza. Sempre 

pesquisando materiais e seus 

processos de transformação, 

encontrei na cerâmica uma forma de 

expressão artística encantadora e 

rica em aprendizado.

Fernando Robert

Sou graduado em Design com 
habilitação em Projeto de Produto e 
Gráfico e especialista em Gestão de 
Projetos. Atuei como professor na 
UTFPR nos cursos de Design e 
desenvolvo pesquisa junto ao 
Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Mecânica e de Materiais, 
na mesma instituição, com a 
aplicação da impressão 3D no 
desenvolvimento de produtos de 
Tecnologia Assistiva.



Formação na área de turismo (eixo 
de turismo, hospitalidade e lazer) e 
mestrado em geografia. Atuo na 
área do turismo há mais de trinta 
anos. Professor universitário e de 
ensino médio profissionalizante 
desde a década de 90. Sempre tive 
interesse por trabalhos manuais e
participar do atelier de cerâmica da 
UTFPR, a convite de meu filho, 
tem sido muito gratificante. 
Não somente pelo ambiente da 
arte em si, mas e principalmente, 
pelas pessoas que tenho conhecido 
e com as quais tenho aprendido 
muito e por isso sou e serei 
sempre grato.

Rubens
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Graduada em Desenho 
Industrial com habilitação em 
Programação Visual, Mestre em 
Design de Produto e Doutora 
em Tecnologia dos Recursos 
Florestais. Professora dos cursos 
de Design da UTFPR nas áreas 
de Representação Técnica, 
Metodologia e Projeto de 
Design, participa de grupos de 
pesquisa de materiais e novas 
tecnologias no design. 
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Sou graduando em Design junto à 

UTFPR, participante do Ateliê 

Ukéra. Tenho experiência em Design 

Gráfico e Design de Produto.

Bacharel em Design pela UTFPR. Atuo na área de ilustração, criação, projeto gráfico e de produto, modelagem e arte. A experiência com cerâmica é recente e pequena, porém o amor para com esta arte é tremendo.



Pessoal:

As fotos estão muito sérias. 
Sugiro uma foto boa do grupo, aqui
(Nataly tem!), ocupando o espaço de 4 fotos menores
e substituição de outras, se acharem adequado,
para deixar mais «solto». 
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