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RESUMO 
O texto propõe uma reflexão sobre a produção artística de Anna Maria Maiolino em 
consonância com o pensamento de Georges Bataille. A partir dos conceitos de abjeção e 
escatologia, os trabalhos de Maiolino são analisados através do aporte teórico dos textos de 
Julia Kristeva, Hélio Oiticica, Catherine de Zegher, Griselda Pollock, Paulo Venancio Filho, 
entre outros. A comunicação é oriunda de um dos capítulos da tese de doutorado intitulada 
Poéticas do informe na arte contemporânea brasileira, defendida no ano passado. 
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ABSTRACT 

This text proposes a reflexion on Brazilian artistic production of Anna Maria Maiolino in 
consonance with Georges Bataille thought. From concepts such as abjection and scatology, 
the art works of Maiolino are analysed using texts by Julia Kristeva, Hélio Oiticica, Catherine 
de Zegher, Griselda Pollock, Paulo Venancio Filho and others. This communication is based 
in one of the chapters of the PhD thesis intituled Poéticas do informe na arte contemporânea 
brasileira, defended last year. 
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Anna Maria Maiolino trabalha com as dicotomias de morte-vida, forma-informe, não 

resolvendo-as em sínteses, mas elogiando o movimento incessante entre essas 

polaridades. Do ovo – como metáfora da vida e do alimento – ao que é expelido pelo 

corpo humano – os excrementos –, a artista vem construindo a sua poética a partir 

da relação entre força e fragilidade.  

Incorporando o molde – que normalmente é descartado no processo escultórico 

tradicional – em esculturas e instalações com argila, cimento, e outros materiais, 

realizadas a partir dos anos 1990, a artista incorpora o processo à configuração final 

do trabalho. Ao invés de mascarar o procedimento que gerou a obra, Maiolino não 

apenas o deixa visível, como o evidencia.  

Quando indagada por Helena Tatay sobre o “status de obra de arte” que dá ao 

molde, relacionando esse fazer com os títulos – É o que falta, A sombra do outro, Os 

ausentes – e sua menção à memória da matriz escultórica, a artista respondeu que 

o que lhe interessa é o processo, a preparação que antecede a obra terminada:  

Em meu imaginário, os títulos se alimentam com a realização do 
trabalho; ao mesmo tempo, aludem a uma verdade real, pois de fato 
estou trabalhando com o cheio e o vazio. Um molde é um recipiente 
e seu vazio era antes o lugar do positivo, quando estava acoplado ao 
negativo. Justamente, A sombra do outro faz alusão ao positivo 
ausente. (MAIOLINO in TATAY, 2012, p. 53) 

Interessada em processos de subjetivação e de formação a partir de contatos e 

contágios com o outro, a produção de Anna Maria Maiolino vem encontrando 

reconhecimento nacional e internacional nos últimos anos. Em 2012, a artista 

integrou a 13ª Documenta de Kassel com a instalação Aqui e Lá, um trabalho inédito 

que congregava sons e as formas em argila com as quais vem trabalhando desde os 

anos 1990, além de trabalhos anteriores. A obra estava montada no Parque 

Karlsaue, onde outros projetos da Documenta estavam expostos. A artista escolhera 

a casa, típica alemã, para ocupar o seu interior e também o seu entorno.  

O trabalho iniciava-se do lado de fora da construção, onde era possível ouvir sons 

de pássaros, que não condiziam com aquela paisagem. O estranhamento causado 

por essa descontinuidade nos remetia a aves tropicais, que aludiam ao Aqui e lá do 

título que, por sua vez, nos reportavam à Canção do exílio de Gonçalves Dias. Ao 
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adentrarmos a construção, nos deparávamos, no andar térreo, com salas ocupadas 

com argila, onde a massa manuseada para gerar formas orgânicas era disposta 

(não queimada) ao longo dos cômodos, chão, móveis e paredes, em aspectos que 

lembravam tanto minhocas ou outros símbolos de alimento e vida (como pão, 

salsicha, macarrão), quanto excrementos.  

No segundo andar, éramos impedidos de entrar nos cômodos, que tinham suas 

duas portadas bloqueadas com vegetação que funcionava como uma espécie de 

cerca viva. Por fim, completando a complexa rede de referências e de significados 

propostos pela artista, no subsolo da casa havia uma ambientação escura e úmida, 

na qual ecoava a gravação de texto da autoria de Maiolino, por ela mesma recitado: 

“Escolhi viver e vivo morrendo. [...] Das experiências eu vivo. [...] O silêncio vem 

conversar comigo, sussurra baixinho, mas eu sou surda”... 

Nesta instalação, Maiolino também revisitou dois trabalhos anteriores seus: 

Entrevidas, presente na fotografia acima do sofá, e também o filme +-=-. No 

primeiro, pés caminham em meio a um “campo minado” de ovos, onde o “ameaçado” 

é o próprio alimento e a sua possibilidade de gerar vida, o que aumenta a tensão 

dos pés caminhantes. O segundo traz Paulo Herkenhoff e Bruno Tauz em uma 

“mesa-campo de batalha” que trata da fragilidade do próprio ovo, já que neste 

conflito de disparos não havia vencedores. 

Como fica evidente, as metáforas da ingestão de alimentos e de afirmação da vida 

estão presentes em ambos os casos. Além disso, o ovo congrega ambivalências, 

pois o seu formato assemelha-se à boca e à vagina, mas também denota o termo 

utilizado para referir-se aos testículos dos animais (vide História do Olho, de 

Georges Bataille). Por congregar feminino e masculino, o ovo não possui gênero e, 

em sua ambivalência, é essencialmente alusivo ao erotismo. É por essa qualidade e 

por sua forma circular que remete também às temporalidades cíclicas da própria vida 

– nascer→conceber→gestar→(nascer)→crescer / germinar→ (conceber)→morrer e 

assim sucessivamente – que a artista explora em diversos trabalhos. Afinal, “O OVO 

é o OVO. Protótipo de inteireza” (MAIOLINO in TATAY, 2012, p. 249).  
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O ovo, portanto, é evocação à morada primordial no útero materno e comporta a 

dimensão temporal da duração, típica do próprio ovo – como processo ou 

preparação para algo. É desse modo que o ovo sugere processo, devir. Nos ovos de 

Maiolino, o seu quebrar-se significa a morte, a sua impossibilidade de gerar vida ou 

de favorecê-la, ao servir de alimento. Pode, ainda, ser a metáfora da situação 

política do país, onde a população estava “pisando em ovos”.  

Em Entrevidas e em +-=-, os corpos que se relacionam com o ovo não são os dos 

espectadores, mas o da artista e de “atores”. Anna Maria Maiolino, assim, propôs o 

contato com atos primordiais (nascer, comer, falar, defecar) não através de 

estímulos sensoriais, mas através de experiências irrestritas “em sua totalidade 

morfológica, e metafórica” (VENANCIO FILHO, 2013, p. 34).  

É dessa forma que esses trabalhos de Maiolino se contaminam, incorporam 

simbolismos. Afinal, os ovos não têm lugar como algo estático no espaço e no 

tempo, sendo processos vitais e inconclusos, limites entre o feito e o não feito 

(OITICICA in PAPE, 2000, p. 302). Para Maiolino o ovo congrega a capacidade de 

afirmação e de permanência da vida, mesmo em situações adversas, já que os pés 

ameaçam os ovos (como em Entrevidas) ou rolar escada abaixo (como na série Vida 

afora). Para a artista, na obra os pés encontram-se diante do dilema de escolher 

entre a vida e a morte, mas a vida se afirmaria pelo símbolo do ovo. (MAIOLINO in 

TATAY, 2012, p. 48). 

Se Georges Bataille elegeu a minhoca esmagada como uma das imagens possíveis 

do informe, Anna Maria Maiolino a ela se refere como metáfora da vida, pois são as 

minhocas que arejam a terra, descompactando-a. Ao se alimentarem de matéria 

orgânica, produzem húmus, sendo úteis para a agricultura e a vitalidade do solo. Se 

a artista se utiliza da argila e das formas arredondadas e compridas, não é somente 

porque o próprio material impõe essa necessidade, mas porque Maiolino mantêm 

um interesse pela terra e sua metáfora orgânica, vital. Além disso, as concavidades 

e as convexidades, os positivos e os negativos interessam a ela e o trabalho em 

argila permite explorar essas possibilidades.  
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Os nomes dados aos gestos primevos oriundos do manuseio da argila – tirinhas, 

bolinhas e cobrinhas – aproximam o material da sua origem baixa, sob os nossos 

pés. Esses diminutivos infantis, quase íntimos, denotam um método artesanal, mas 

nem por isso menos rigoroso. De todo modo, não podemos deixar de perceber a 

falta de “cientificidade” dessa nomenclatura. Embora nas instalações de Maiolino a 

baixeza seja aludida por sua aparência – e consequente relação com a metade 

inferior de nosso corpo e com as funções excrementícias –, a própria obtenção da 

terra molhada é feita diretamente no chão, onde somos enterrados após a morte. 

Se, para Bataille, o “dedão do pé” seria a parte mais humana do corpo humano, 

posto que o homem tem o pé na lama, para Maiolino o que caracterizaria o humano 

seriam algumas partes do corpo – as mãos (responsável pelos gestos, toques, 

afetos e expressões os mais variados) e a boca (por ser a enunciadora de 

linguagem e o primeiro limite entre o eu e o mundo, o interno e o externo) – e o 

desejo. Se as mãos preparam o alimento, acariciam e gesticulam mensagens, a 

boca grita, enuncia, silencia, geme, ingere, cospe. Enquanto para Bataille, a lama, 

assim como a escuridão, seriam princípios demoníacos, para Maiolino é massa 

primeva, possibilitadora da vida: de onde viemos, de onde tiramos o alimento que 

mantêm a vida e para onde retornaremos após a morte.  

No verbete Poeira, Georges Bataille fez um elogio da sujeira e da contaminação 

contra a limpeza, a pureza e a assepsia, inclusive mencionando a maquiagem das 

“redondas jovens moças”, associando-a à poeira. Salientando o seu interesse pelo 

“baixo” e a conseqüente evitação do limpo, Bataille enfatizou o quase imperceptível 

pó. Se a argila não queimada caminha pra a desintegração, sua dinâmica de 

desaparecimento é metáfora da transitoriedade da vida, pois ela retornará a sua 

origem: o pó. Ao abarcar elementos e estados provisórios, assim, Maiolino se 

relaciona com a poeira de Bataille, assumindo no próprio trabalho aspectos de 

provisoriedade:  

A acumulação topológica destas formas iguais / diferentes, como a 
vista de um campo lavrado com suas marcas da ocupação humana e 
do cultivo mutante onde a argila cumpre com seu devir material, 
transforma-se com a desidratação, seca ao contato com ar, vira 
pedra, e racha. Está num estado de sujeição ao que o futuro lhe 
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reserva. Sem dúvida, um dia ela voltará ao pó. E mais uma vez, 
quando misturada à água, ela adicionará novas formas ao 
processamento físico da matéria, sustentando o meu desejo. 
(MAIOLINO citada por ZEGHER in CARVAJAL, 2005, p. 91) 

Segundo Paulo Venancio Filho, “esse ir do transitório ao permanente, com a 

lembrança perene do provisório, do em suspenso, está em tudo ao mesmo tempo e 

é matéria constante que o trabalho reelabora” (VENANCIO FILHO, 2013, p. 93). É 

por essa característica como work in progress que a produção de Maiolino é 

passível de aproximação com o informe batailliano. Uma vez que assimilam 

ambivalências, as obras de Maiolino se afirmam como processos que lidam com 

provisoriedades como potências. É dessas indefinições e inacabamentos que 

provém a sua força. Mas o inacabamento não aponta para o mal acabamento, como 

se o trabalho aparentasse tosquidão. Ao contrário, a indefinição é utilizada de modo 

sofisticado, com as obras permanecendo em movimento, abertas, latentes. 

A discussão sobre a economia e a circulação dos objetos que interessou a Georges 

Bataille também é importante para Maiolino. Ao trabalhar com um material não nobre 

e “arcaico” como argila, a artista “não pretende desqualificar utopicamente a vida 

contemporânea, apenas demonstrar sua unilateralidade” (VENANCIO FILHO, 2013, 

p. 85). As tarefas e trabalhos inaugurais (fabricação e armazenamento do alimento) 

nos fazem pensar que o domínio da cerâmica foi a primeira possibilidade de fixação 

dos seres humanos e o abandono do nomadismo. É assim também que indicam a 

formação de comunidades, através do estabelecimento de coletividades 

organizadas, capazes de produzir o seu próprio alimento e também de conservá-lo.  

Por outro lado, essa imagem da terra molhada na forma de argila nos faz pensar na 

sujeira da “lama” que Bataille aludiu, nos levando a outra referência escatológica, o 

texto “Brasil diarreia” que Hélio Oiticica escreveu em 1970. Neste, Oiticica criticou a 

mentalidade diarreica, diluidora, responsável pela manutenção de uma postura 

conservadora no país, refratária a influências externas e insistente na “pureza da 

cultura brasileira”. Nas palavras do artista:  

o conceitual deveria submeter-se ao fenômeno vivo : o deboche ao 
“sério” : quem ousará enfrentar o surrealismo brasileiro? (OITICICA, 
in FERREIRA, 2006, p. 277).  
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[...] Maior inimigo: o moralismo quatrocentão (de origem branca, 
cristã-portuguesa) – brasilpaternal – o cultivo dos “bons hábitos” – a 
super autoconsciência – a prisão de ventre “nacional”.  

A formação brasileira, reconheça-se, é de uma falta de caráter 
incrível : diarréica ; quem quiser construir(ninguém mais do que eu, 
“ama o Brasil”!) tem que ver isso e dissecar as tripas dessa diarréia – 
mergulhar na merda.  

Experiência pessoal : a minha formação, o fim de tudo o que tentei e 
tento, levou-me a uma direção : a condição brasileira, mais do que 
simplesmente marginal dentro do mundo, é subterrânea, isto é, tende 
e deve erguer-se como algo específico ainda em formação; a cultura 
(detesto o termo) realmente efetiva, revolucionária, construtiva, seria 
essa que se ergueria como uma SUBTERRÂNEA (escrevi um texto 
com esse nome, em setembro de 69, em Londres) : assume toda a 
condição subdesenvolvimento (sub-sub), mas não como uma 
“conservação desse subdesenvolvimento”, e sim como uma 
“...consciência para vencer a super paranoia, repressão, 
impotência...” brasileiras : o que mais dilui hoje no contexto brasileiro, 
é justamente essa falta de coerência crítica que gera a tal convi-
conivência. (OITICICA, in FERREIRA, 2006, p. 279)  

Hélio Oiticica utilizou-se da metáfora digestiva (deglutição, prisão de ventre e 

diarreia) como imagens da superantropofagia que propunha, para pensar os 

processos de devoração cultural. Para ele, só seria possível construir, criar (sem 

prisão de ventre ou diarreia, sem convi-conivência), a partir do momento em que se 

assimila essa condição subterrânea, “suja”, “contaminada”. Apenas “mergulhando na 

merda” e “dissecando as tripas dessa diarreia” seria possível erguer-se e é desse 

modo que a negação oiticiquiana do purismo se assemelha à poeira e ao informe 

bataillianos.  

Em seu elogio do prefixo sub (subdesenvolvimento, submundo, subterrânea), 

Oiticica adaptou o underground como consciência para vencer a superparanoia que 

ele constatou como reinante. Ligando alto e baixo, chão e cosmos, Oiticica propôs: 

“eu sou o astronauta o Brasil é a lua cuja poeira mostrar-se-á ao mundo sublixo” 

(OITICICA, 1986, p. 125). Escritos durante a fase londrina do artista em 1969, esses 

textos revelam o seu interesse em pensar a relação entre o Brasil e o mundo.  

Diante de um cenário quase apocalíptico (ditadura militar, perseguições políticas, 

censura, exílio), a Antropofagia oswaldiana transformou-se, a partir do final dos anos 

1960, em um engasgo ou soluço, como um caroço difícil de ingerir e, 
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consequentemente, de penosa digestão. Duas obras de Maiolino, de 1966 e 1967, 

abordam a ingestão como processo orgânico, fisiológico: Glu Glu e Glu Glu Glu. 

Na primeira, uma boca escancarada é mostrada em conjunto com o aparelho 

digestivo, sendo os órgãos expostos como em um atlas anatômico. Mas, longe da 

objetividade da imagem médica, a obra de Maiolino traz cores vibrantes, volume e 

textura almofadada que saltam da caixa que armazena esse corpo. Apesar de 

anônimo e desafetivizado, o corpo nessa obra se presentifica, sobretudo pela 

emissão dos sons do engolir, inscritos ao longo do esôfago.  

Se, como propôs Paulo Venancio Filho, a boca é o espaço primitivo entre o eu e o 

mundo, a dupla emissão do som no título e tripla na própria obra, exprime “a marca 

inicial, múltipla e metafórica da oralidade” (VENANCIO FILHO, 2013, p. 88), a dupla 

vinculação entre o que é externalizado e internalizado, “a mútua dependência entre 

o dentro e o fora” (VENANCIO FILHO, 2013, p. 88). 

Na xilogravura Glu Glu Glu, a boca permanece escancarada, mas no lugar das 

entranhas expostas, temos o corpo fechado e seu interior não se encontra à mostra. 

O título se soma ao alimento exposto sobre a mesa, que completa o seu significado 

com a presença da privada, localizada na parte inferior da gravura. Assim, a artista 

relaciona o que entra e o que sai do corpo (o alimento e o excremento) através de 

seu ciclo: ingerir → mastigar → digerir → expelir o excesso sólido não aproveitado 

pelo corpo, defecando-o.  

Se, socialmente, o ato de defecar apresenta restrições, a artista o expõe de modo 

desavergonhado, o que toma delineamentos muito precisos no final dos anos 1960 e 

ao longo dos anos 1970. A abjeção e a escatologia tornaram-se estratégias de 

resistência à ditadura e Maiolino faz, desde então, amplo uso delas, não apenas 

como temas, mas como operações, como podemos ver em Estado escatológico.  

Nesta instalação, exposta no evento Mitos Vadios, realizado em São Paulo em 1978, 

temos uma variação de tipos de papel higiênico (do mais caro ao mais barato, 

chegando também ao jornal e às folhas vegetais), de modo que, para Maiolino, o 

trabalho funcionou como uma crítica ao consumo e ao próprio Estado, considerado à 
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época como escatológico. O estado do título, portanto, diz respeito não apenas ao 

estágio escatológico, mas ao estado brasileiro que parecia caminhar para o seu fim.  

Entendendo a escatologia em seu sentido literal de “último”, a artista se aproximou 

da escatologia religiosa, compreendendo o fim dos tempos como metáfora para o 

momento político brasileiro. O estado escatológico, assim, não seria apenas o 

“estado de merda”, mas um estado apocalíptico do qual, como apontou Oiticica em 

Brasil diarreia, seria possível sair. Se é “mergulhando na merda” e “dissecando as 

tripas da diarreia” que se poderia compreender e superar a condição provinciana 

brasileira, Maiolino não deixou de tocar em questões de ordem universal, que não se 

restringem a um comentário sobre o momento político brasileiro, como demonstra o 

importante texto “‘Ciao bella’: uma migrante por dentro e por fora”, assinado por 

Catherine de Zegher:  

Referindo-se ao poder da terra, sua habilidade de repentinamente 
deslocar-se e dividir-se, a escatologia do fim dos tempos e a 
escatologia dos excrementos, a obra de Maiolino descerra uma 
conexão com a linguagem e sua subversão. Combinando as formas 
“mais altas” de consciência com os “mais baixos” produtos humanos 
[...], ela devolve o excremento aos campos da produção cultural e do 
consumo, cujo funcionamento adequado depende de sua repressão. 
À medida que a artista mapeia a construção do “eu” através de 
esferas privadas e públicas, ela se dá conta de que o policiamento da 
linguagem e a política da merda convergem. Isto ocorre de tal forma 
que às vezes pode-se dizer que a história da matéria fecal propicia 
uma história detalhada dos esforços institucionais de moldar uma 
linguagem oficial (ZEGHER in CARVAJAL, 2005, p. 92). 

A atividade excrementícia é o que iguala os seres humanos. Mesmo que haja 

variação do ato de defecar de acordo com a cultura, o tipo de alimentação, as 

restrições sociais e a diferenciação dos banheiros, não há uso possível para as 

fezes: elas cumprem o seu fim último de expelir a energia excedente, o excesso, a 

despesa improdutiva. As fezes, portanto, independente de quem as produziu ou do 

que as originou, não têm utilidade. Talvez por isso a defecação seja tão reprimida.  

Em “O olho pineal”, Georges Bataille falou do processo de verticalização humana e 

sua diferenciação e distanciamento em relação aos animais. Se esses, em sua 

bestialidade, deixam à mostra e mesmo em protuberância o orifício anal, o homem, 

ao se verticalizar, esconde-o e passa a se vestir, tornando a nudez e a defecação 
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vergonhosas. É dessa maneira que o ânus passou a ser associado à noite e à 

escuridão.  

Retornemos, então, à metáfora da fome literal e simbólica que a artista trabalhou, 

em pelo menos outros dois trabalhos: Monumento à fome, de 1978, e Arroz e feijão, 

de 1979. O primeiro também foi exposto em Mitos Vadios. Trata-se de dois sacos de 

30kg, um de arroz e o outro de feijão, amarados por uma fita preta e dispostos sobre 

uma mesa. Aparece aqui a metáfora da refeição diária brasileira e da fome universal 

por comida, mas também por afeto e respeito. 

Arroz e feijão problematiza a fome, indagando sobre a distribuição e o 

compartilhamento dos alimentos produzidos mundialmente. O trabalho é formado 

por uma mesa coberta com toalha preta, onde estão dispostos pratos brancos, nos 

quais sementes de arroz e de feijão germinavam na terra. Para Maiolino, o alimento 

representa as necessidades humanas. Nas palavras da artista:  

Falar do estômago, da fome, é começar um ciclo de renovação 
porque aqui a vida resiste à morte. A semente germina e renova as 
esperanças. Embora no mundo um terço da população coma pelos 
outros dois terços que, em alguns casos, literalmente morrem de 
fome. (MAIOLINO in TATAY, 2012, p. 48) 

Bataille, em A noção de despesa e em A parte maldita (2005) propôs que o homem 

não caminha para a produção, mas para o gasto, o dispêndio. As divisões desiguais 

da riqueza produzida gerariam a fome e a guerra, que funcionariam como 

“sacrifícios” para que o luxo e a ordem “excessiva”, dispendiosa do universo se 

perpetue. Para Bataille, o sacrifício seria o acordo íntimo entre a vida e a morte 

(2012b, p. 238).  

O trabalho de Maiolino, realizado no começo do processo de abertura política, 

indaga sobre a possibilidade da vida – alimento, sementes germinando – diante da 

morte e do luto – o momento político brasileiro. Quando a artista trata da vida 

resistindo à morte no país, podemos pensar na seca nordestina, bem como na 

condição miserável de muitos brasileiros à época e ainda hoje, nos interiores, nas 

periferias e favelas dos centros urbanos brasileiros. É dessa fome fisiológica, mas 

também simbólica, da ordem do desejo, que os trabalhos de Maiolino tratam.  
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Aqui, mesmo diante da possibilidade de morte, a vida se afirma. Esses trabalhos 

também se relacionam com Entrevidas e com Vida afora, onde a fragilidade dos 

ovos é ameaçada pelos pés, por seu rolar, ou pelo fechamento de uma porta. As 

obras, assim, funcionam como metáfora da própria vida, como possibilidade de 

resistência diante dos horrores adversos e abjetos da realidade. 

As instalações com argila, que a artista vem realizando como work in progress 

desde os anos 1990, resistem à comercialização e são produzidas para cada 

exposição. Mas, ao invés de modelada para tornar-se utensílios, a massa não é 

trabalhada para transformar-se em nada utilitário. Relacionando os trabalhos 

“digestivos” com as instalações em argila, a historiadora inglesa Briony Fer propôs a 

boca como o primeiro molde:  

A boca é um orifício, o canal para dentro do corpo, a sede de comer, 
mastigar, beijar, chupar, vomitar e o resto. Se a boca atua como 
outro tipo de molde, é porque é um recipiente que tanto enche como 
esvazia. Um molde funciona pela compressão de material, para 
dentro dele, a fim de lhe dar forma. Uma boca, ao se mover, forma 
sons, assim como a pressão das palmas das nossas mãos dá forma 
a uma bola de argila. (FER, sem data, s. p.) 

O material também retém as marcas dos gestos que o moldam e sua “irregularidade” 

se contrasta com a regularidade dos arranjos sobre mesas ou diretamente no chão. 

Se a argila sugere sujeira, a montagem clean das peças dá a seu caráter telúrico 

uma circunscrição museológica. É assim que uma interessante tensão se impõe: se 

pelo formato e coloração, as formas em argila sugeririam excrementos, por seu 

arranjo e acúmulo, outra lógica, a da assepsia institucional, se impõe. Segundo a 

artista:  

No sul da Itália, para expressar que alguém teve sorte, dizem que 
“nasceu cagado”. E também a semente apodrece antes de germinar. 
Felizmente, a natureza não se passa a limpo. Nela está intrínseca a 
dualidade, sem nenhuma posição moralista. Existe com todos os 
seus opostos. [...] Por sorte, no campo da arte, todos os aspectos 
altos e baixos da existência são suscetíveis de apropriação e 
transformação. (MAIOLINO in TATAY, 2012, p. 38)  

Briony Fer também salientou o caráter improvisado que tais arranjos teriam. Como 

se a transposição das mesas para o espaço expositivo, como obra acabada, 

carregasse o processo do estúdio, onde as formas de argila teriam sido deixadas 
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para secar, antes de finalizadas. Essa continuação do processo desenvolvido no 

ateliê para o espaço expositivo é um dos aspectos mais interessantes dessas séries.  

A maioria das instalações em argila de Maiolino, mesmo que projetadas 

previamente, a partir de maquetes e outros estudos, são realizadas diretamente nas 

instituições, o que caracteriza o espaço expositivo também como local de trabalho 

da artista. Se, tradicionalmente, a obra seria executada no estúdio e levada já 

finalizada para a exposição no museu, sabemos que contemporaneamente tais 

limites se atenuaram ou mesmo desapareceram. As paredes que isolavam o 

tradicional (e mesmo mítico) espaço de trabalho do artista ruíram e, hoje, esse local 

tornou-se mais mental do que físico. É assim que percebemos uma continuidade 

entre o ateliê e o museu no trabalho de Maiolino, como se constituíssem espaços 

contíguos cuja mútua contaminação é explorada pela artista.  

O seu trabalho utiliza a argila, um material não-industrial. Em Ainda mais estes, como 

em todas as séries com barro, uma forma é diferente da outra porque produzida 

artesanal e manualmente, relações que foram banidas do Minimalismo. O próprio 

trabalho da 13ª Documenta de Kassel, que aludimos anteriormente, lidava com esses 

antiprodutos cujas marcas resultam de um processo que em nada se assemelha a 

uma linha de montagem. Ao contrário, cada uma das peças era única e estava 

disposta como em uma coleção ou organizada em prateleiras, como exposta em loja, 

em uma lógica interessante de expor “material escatológico para consumo” (ZEGHER 

in CARVAJAL, 2005, p. 94). Mas seu caráter frágil e perecível dificulta ou mesmo 

impossibilita a entrada desses trabalhos na lógica do consumo ou mesmo da coleção.  

Se Deus formou o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de 

vida, fazendo com que o homem se tornasse um ser vivente (Gênesis 2: 7), Anna 

Maria Maiolino parte da matéria para dar-lhe vida. Através de formas orgânicas e 

segmentadas, a artista trabalha com diferentes materiais, tais como: cimento, gesso, 

argila, mas sem inscrever a sua prática no território do sagrado, como este é 

comumente compreendido. A artista lida materialmente com tais significados, 

circunscrevendo a sua prática como humana e existencial, aparecendo também em 

seus trabalhos uma nostalgia da terra. Segundo Griselda Pollock:  
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O projeto de Anna Maria Maiolino participa desse deslocamento, na 
filosofia contemporânea e na estética pós-formalista, da divisa entre 
representação e abstração, sugerindo que a arte é, ao mesmo 
tempo, pensamento e afeto além da representação, ou seja, que está 

do lado da vida, e não da morte. (POLLOCK in TATAY, 2012, p. 207) 

É no território do abjeto que a poética de Maiolino se instaura. Se a abjeção, como 

propôs Julia Kristeva, é um não-sentido que nos oprime, manifestação violenta da 

cisão original, nos envia novamente ao campo caótico e pré-simbólico da Natureza. 

A abjeção preserva o que existiu no arcaísmo da relação pré-objetual, na violência 

original na qual o corpo se separou de outro corpo para tornar-se ser (KRISTEVA, 

1993, p. 10).  

O abjeto aponta para a finitude e a fragilidade do próprio corpo, funcionando como 

chave possível para entendimento da condição contemporânea pós-aurática. Não é 

de se estranhar, assim, que o trabalho em argila da artista seja obra de maturidade, 

pois a relação que estabelece com a “origem” só poderia ser fruto de experiências 

de uma vida inteira. É desse modo também que a artista mencionou que seus 

trabalhos com digestão foram elaborados a partir da memória de sua boca do seio 

de sua mãe, do bem-estar do primeiro alimento, em contraposição à defecação 

como “primeira obra”: “Se o corpo é o artífice do trabalho, não é estranho que em 

muitas culturas digam ‘obrar’ para ‘defecar’” (MAIOLINO in TATAY, 2012, p. 38). Se 

a boca escancarada alude à morte, ao horror e ao grito, Maiolino acrescenta-lhe as 

possibilidades de fala e de respiração, a inscrição da vida e da linguagem, como na 

boca escancarada do primeiro choro do bebê quando chega ao mundo. 

Apesar dessa negatividade, essa “baixeza” do abjeto – do cadáver, da queda, da 

menstruação, dos excrementos – aparece como possibilidade de análise da atual 

ausência de limite. Mas a arte, como propõe Kristeva, controlaria a força do abjeto. É 

deste modo que o abjeto na arte se dá em trabalhos que envolvam ação e não 

representação porque o abjeto reencena os atos originários que se encontram na 

base da formação cultural (leis, tabus, interdições).  

E assim a poética de Maiolino dele se aproxima, não apenas tematicamente. A pele, 

seus orifícios, dejetos e fluidos são suportes privilegiados da arte abjeta. E, se o 

corpo só se torna limpo com a perda da matéria fecal, essa separação reencena a 
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cisão originária. É dessa maneira que as séries em argila da artista caracterizam-se 

como nostálgicas. 

Os usos que a artista faz da escatologia e do abjeto são primevos e apontam para 

uma nostalgia dessa origem do ser humano, tanto em termos individuais e 

subjetivos, como em relação aos primórdios da humanidade – Bataille e o 

nascimento da arte. É dessa forma que as operações poéticas de Maiolino 

aparecem como secularmente religiosas, mesmo cosmológicas. Da mesma maneira 

o trabalho de Maiolino lida com a abjeção como começo e fim do homem, dando a 

certos materiais, temas e aspectos, um caráter secularmente religioso porque 

artístico. Afinal, nascemos em meio a fluidos, sujos, portanto. De acordo com 

Kristeva:  

Os vários meios de purificação do abjeto – as várias catarses – 
compõem a história do religioso, e acabam com essa catarse por 
excelência chamada arte, tanto no lado mais distante e próximo da 
religião. Visto do ponto de vista, a experiência artística, que está 
enraizada no abjeto que profere e pelos mesmos sinais purifica, 
aparece como o componente essencial da religiosidade. É talvez por 
isso que ele está destinado a sobreviver ao colapso das formas 
históricas de religiões. (KRISTEVA, 1993, p. 17)  

Mas essa purificação, no caso de Maiolino, não indica transcendência, pois a sua 

produção artística é essencialmente imanente. É porque lida com o começo e o fim 

não de forma linear e porque aciona o alto e o baixo sem hierarquia ou prevalência 

de um sobre o outro que a poética de Maiolino aciona o informe batailliano. Seu 

caráter telúrico, assim, assume vieses filosóficos e mesmo cosmogônicos.  

Consequentemente, no vocabulário poético de Maiolino, os verbos – abrir e fechar, 

amassar, esticar, cortar, enrolar, pressionar, acumular, moldar, secar e queimar, 

comer, morder, chupar, lamber, digerir e expelir, criar e destruir, igualar e diferenciar, 

falar, silenciar e gritar, afirmar e anular, entrar e sair – são conjugados em 

interjeições, fragmentos, narrativas e jogos que os combinam com o interior e o 

exterior, o individual e o coletivo, o positivo e o negativo, o caos e a organização. É 

assim que podemos relacionar a pesquisa da artista com o universo do informe. É 

porque relaciona vida e morte, alimento e excremento que podemos aproximar a 
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poética de Maiolino do pensamento batailliano, apontando, dessa maneira para 

outras leituras possíveis da arte brasileira.  

Como Brinoy Fer indicou em seu texto, Maiolino fala das inevitáveis influências como 

vestígios ou resíduos que se depositaram sobre ela. Se a história da arte é a 

sucessão desses traços, a história da arte brasileira, quando proposta a partir dos 

trabalhos de Maiolino é, mais do que nunca, a história de resíduos, que se 

acumulam como poeira. Poeira que advém tanto da ruína do projeto construtivo 

brasileiro, quanto do nosso Modernismo.  

É de resquícios modernos que se forma a sua linguagem. Os trabalhos, assim, 

apontam para a “morte da arte” como concepção humanística, ao mesmo tempo em 

que herdam o desencanto do mundo. São, portanto, proposições pós-utópicas para 

as quais as ideias de totalidade ou de universalidade deixam de ser palavras de 

ordem. É nesse processo de desagregação em que emerge a sua poética e vem à 

tona o seu descolamento em relação a concepções como a de forma e a crença nas 

possibilidades regeneradoras da arte, presentes no país pelo menos até a Nova 

Objetividade. 
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