
Da argila
   paperclay

A artista plástica italiana Paola Paronetto 

é aberta ao novo, à pesquisa e a tudo que 

envolve a produção de peças que valorizem 

a decoração contemporânea. Sensibilidade 

descobrerta há 18 anos e que, atualmente, 

destaca com formas, cores, interação e um 

jeito muito particular de fl ertar com o décor

ao
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há 13 anos, e até hoje com uma grande procura. 

Mas sinto, com particular emoção, um apreço 

pela série “Cartocci”, que se trata da minha úl-

tima criação.

C&d: quais os materiais com que você já traba-

lhou (sempre argila?) e quais os materiais que 

você analisa hoje que podem inovar nessa área 

de cerâmica? 

P.P.: Trabalho com todo tipo de argila, várias es-

pécies de refratários, grês e porcelana. Mas ulti-

mamente prefiro a massa paperclay, que preparo 

em laboratório e considero inovadora porque permite a 

criação de objetos complexos, mas com percentuais bai-

xos de ruptura. Valorizo-o também por sua percentagem 

de papel, que, quando queima no forno, liberta microca-

meras de ar. Os objetos construídos com esse material 

ficam mais leves de 20 a 30% em comparação com as 

argilas compactas como grês e porcelana.

C&d: Fala-se muito em sustentabilidade e todos sabem 

que para fazer a cerâmica existe a queima e que, no geral, 

é um processo que agride o meio ambiente. Diante disso, 

existe alguma ação de sua parte ou de alguma entidade de 

classes que pense em diminuir esse impacto ambiental? 

P.P.: Sou muito sensível ao problema do meio ambiente. 

No meu laboratório não usamos materiais tóxicos. Os 

esmaltes são todos sem chumbo, e as minhas cores são 

preparadas com a decantação de vários tipos de argila: 

branca, vermelha, amarela, marrom, obtendo materiais a 

que possam ser adicionados pigmentos naturais. Não jo-

gamos nada fora e tudo é transformado e reutilizado em 

“Fico 
muito 
feliz 

quando as 
pessoas 
se sentem 
atraídas 
pelo meu 
trabalho e 
decidem 
interagir e 
tocar.”

Paola Paronetto

O trabalho da artista plástica italiana Paola Paronetto é 

como a terra onde nasceu, Pordenone, na região de Friuli 

Venezia Giulia, no norte da Itália: delicado, ora colorido, 

ora monocromático, mas que convida ao toque, à intera-

ção e ao belo decorar. Apaixonada por sua arte, desen-

volvida há dezoito anos, Paola é ativa neste mundo em 

que conseguiu desbravar com maestria. O resultado é 

que, atualmente, é conhecida no meio e nas principais 

galerias italianas, de Florença a Roma, pela delicadeza, 

e por conduzir as suas peças ao jogo lúdico de textura 

e toque instigante com quem se interessa em tê-las em 

casa. “A minha preocupação, durante o processo criativo, 

nunca foi essa. Mas fico feliz quando as pessoas tocam 

e se sentem estimuladas e dialogar com elas por meio 

do toque”, alegra-se. Com uma larga produção e expon-

do nas principais feiras de design do mundo, o que tem 

rendido parcerias com as marcas europeias mais impor-

tantes e que ditam tendências no setor, Paola fala, em 

entrevista exclusiva, do seu modo de trabalho, das suas 

séries preferidas, da mistura de materiais e do rumo das 

artes plásticas.   

Casa&decoração: conte-me um pouco da sua história. 

Você sempre quis ser ceramista ou as coisas simplesmente 

aconteceram?

Paola Paronetto:  me aproximei da cerâmica há 18 anos e 

me apaixonei rapidamente. Depois disso, ela tem se torna-

do uma grande parceira da minha vida.

C&d: de toda a sua produção, qual a mais inesquecível?

P.P.: Tenho uma particular afeição pela série “Congo”, 

especificamente pelo grande vaso de cores quentes, feito 

Série Cartocci 
Colore, feita 

com a técnica 
de Paperclay: 

inovadora e  
preparada em 

laboratório 
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material cerâmico. Particularmente, na minha última cole-

ção “Cartocci”, reciclei resíduos de papelão utilizando-o 

como suporte e também misturando-o ao paperclay.

C&d: analisando as peças, percebi uma vontade de in-

teração com quem irá comprar o seu produto. Elas 

vêm com uma superfície mais rugosa que instiga ao 

tato e a sensação. Existe essa preocu-

pação nesse aspecto, com quem 

irá apreciar o seu trabalho?

P.P.: é verdade. Fico muito 

feliz quando as pessoas se 

sentem atraídas pelo meu 

trabalho e decidem interagir e

tocar. Mas, na verdade, não me preo-

cupo com isso durante o processo criativo.

C&d: você gosta de misturar materiais como cerâmica e 

madeira. Quais os que mais combinam com a cerâmica em 

termos estéticos?

P.P.: procuro sentir, a meu modo, os materiais que mais 

dialogam com ela. Mas acho que a madeira é a que mais 

permite essa harmonia e encaixes.

C&d: dentro do processo criativo, o que mais a inspira para 

desenvolver o seu trabalho?

P.P.: a natureza é a minha principal fonte de inspiração.

C&d: como enxerga a arte contemporânea atualmente? 

Quais as áreas comerciais mais promissoras do momento, 

nas quais os artistas podem investir?

P.P.: creio que seja o setor comercial de design o 

que mais promete para os artistas ceramistas.

C&d: conhece o Brasil? Tem planos de apresen-

tar o seu trabalho por aqui?

P.P.: nunca fui ao Brasil, mas acho que é um país

extraordinário pela sua natureza, pela sua cultura, pela 

sua música e sua gente que passa a impressão de vi-

ver tudo com muita intensidade. Espero um dia poder

conhecê-lo pessoalmente e, por que não, também, ter a 

oportunidade de apresentar o meu trabalho na ocasião.

C&d: onde é possível encontrar as suas obras? Em quais 

galerias e lojas? 

P.P.: é possível encontrar o meu trabalho na Itá-

lia, mais precisamente em Milão, em lojas como 

Minotti e Rossana Orlandi; em Florença, nas lo-

jas Antonio Lupi; S. Gimignano na Galleria 

Gagliardi, na loja Matera, na parte de design. Em 

Los Angeles, na marca Minotti e na Graye; em

Miami, na Luminaire; em Tóquio, no showroom da

Cassina. No Kuwait, na loja Missoni e também em 

Sidney, Atlanta, Moscou, São Petesburgo, Genebra, 

Trípoli, Paris, Hamburgo, Hong Kong, 

Bangalore, Nova Delhi... 

    

C&d: vi que você irá expor na próxima 

edição da feira Maison & Objet. Do seu 

ponto de vista, a quais mostras temos de 

estar atentos e acompanhar?

P.P.: quando o assunto é mobiliário, sem 

dúvida o Salão Internacional do Mó-

vel de Milão é a feira mais importante 

do mundo.

“Não jo-
gamos 
nada 

fora. Tudo é 
reutilizado 
em material 
cerâmico.”

Paola Paronetto

Coleção Oasi Petali: 
sobriedade nos 

tons e nas texturas

Pratos da série Congo 
e vasos da coleção 
Aria Cilindri
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