
Quebras: sobre a produção recente de Erika Malzoni 
 
 
Peças centrais na exposição Infected, que teve lugar na Fredric Snitzer Gallery, em             
Miami, as cerâmicas surgiram na produção de Erika Malzoni a partir de 2018. Até              
então, a artista se concentrava sobretudo em objetos e instalações cujos           
procedimentos baseavam-se nos princípios de assemblages e readymades. As         
cerâmicas inauguram uma vertente mais experimental e expressiva em sua produção,           
e aparecem em formas distintas como árvores e línguas que buscam conservar o gesto              
primário de burilar o barro: as peças são amassadas, esmagadas, pressionadas,           
torcidas e esticadas. As abundantes marcas deixadas pela artista expressam          
inquietação na determinação de seus contornos, que surgem mais do contato com o             
material do que decorrentes de um plano anterior.  
 
Apesar da argila ser um dos materiais plásticos mais primários que existe — ela vem               
sendo transformada pelas mãos do ser humano há pelo menos vinte mil anos —, a               
técnica da cerâmica não é exatamente um processo simples. Depois de moldadas, as             
peças devem ser queimadas para conservar suas formas em definitivo e, na sequência,             
deve ser aplicada a coloração por meio do processo de esmaltação. Essas etapas             
devem obedecer a uma série de regras e fórmulas, para que se evitem falhas.              
Desviantes dessa metodologia, as cerâmicas de Malzoni são insubordinadas:         
incidentes são incorporados e desejados, assim como eventuais rachaduras e quebras           
ocorridas em decorrência do processo de queima. Em seus trabalhos, o que quebra, ao              
invés de descartado, é acolhido e reincorporado de modos imprevistos: ao colar ou             
remanejar as peças, surge uma nova relação entre elas. A pintura das esculturas             
também não se enquadra nos processos tradicionais de cerâmica e, além do uso de              
esmalte próprio para o material, outras tintas inusuais são aplicadas, como o spray e o               
esmalte de unhas.  
 
Na produção de Erika Malzoni, as cerâmicas são desdobramentos de uma série de             
outros trabalhos elaborados com terra. "Resistência" (2018) e "Enterrados" (2017) —           
em que panos de chão são endurecidos com barro — ou "Umbigos" (2016) — extensa               
série de desenhos e esculturas em formato elíptico — são exemplos desses            
desdobramentos na trajetória de Malzoni. As obras anunciam o interesse por um            
material, o barro, por ser extremamente simples, de fácil acesso e possuir grande             
capacidade de transformação. Com efeito, toda produção anterior às cerâmicas revela,           
em sua essência, os questionamentos sobre os sistemas de valoração e descarte. São             
esculturas, assemblages e instalações que utilizam objetos descartados e tidos como           
comuns, materiais considerados de baixo valor no sistema de consumo corrente. A            



partir de um olhar atento e generoso aos objetos que nos cercam, a artista coleta e                
ressignifica as sobras do cotidiano. Em sua maioria, os trabalhos apresentam           
operações estéticas esquemáticas que se mostram mais interessadas em colocar          
esses objetos em evidência, conservando suas funções originais, do que em           
transmutá-los. Assim, conferimos uma poética em que não é possível dissociar a obra             
da utilidade dos objetos que a compõem. 
 
"Desprovidas" (2016), um dos trabalhos emblemáticos dessa produção, reúne centenas          
de sacolas plásticas, de diferentes tons de cinza e azul, planificadas em uma parede,              
ocupando toda sua área retangular. A instalação sintetiza alguns dos procedimentos e            
orientações presentes em grande parte da obra de Malzoni: o agrupamento de objetos             
comuns, descartáveis, dispostos em uma composição simplificada. Determinada        
essencialmente pelo tamanho da parede do espaço expositivo, “Desprovidas” se          
transforma a cada exibição ao adaptar-se à expografia local, condição que reafirma a             
versatilidade do material e o caminho tortuoso percorrido até ali para, na ocasião, ser              
apresentado como objeto de arte. 
 
A reflexão sobre a atribuição de valor e o descarte de objetos também orienta as               
performances que a artista realiza nos espaços públicos das cidades. Um exemplo é             
"Escambo", apresentada pela primeira vez em 2017, em frente ao complexo cultural            
Praça das Artes, em São Paulo (Brasil), e posteriormente em 2019, nas calçadas do              
Paseo del Prado, em Havana (Cuba), durante a 13ª Bienal de Havana. As ações, em               
São Paulo e em Havana, margeavam instituições culturais, mas optaram, de forma            
deliberada, por ocupar a rua. Interessadas em travar diálogo com um público mais             
arbitrário, de passantes ocasionais, em detrimento do público especializado, as          
performances criavam um contexto de ação mais permeável às imprevisibilidades.          
Sobre um pano no chão, foram dispostos artigos de uso pessoal da artista que não               
eram mais utilizados: a proposta era realizar trocas entre esses objetos e quaisquer             
itens que as pessoas pudessem oferecer. Ao final, como retribuição, os interessados            
cederam objetos, histórias, músicas, desenhos, e até mesmo abraços. Com a ação, a             
artista criou um ambiente colaborativo em que foram ressignificadas as relações           
mercantis. 
 
Ainda que notadamente distintos, os eixos de produção da obra de Erika Malzoni             
partilham a vontade de trazer à luz a simplicidade dos materiais trabalhados, e discutir,              
com isso, o sistema de valoração em que estão localizados. Que materiais e técnicas              
são considerados nobres ou válidos para figurarem nos ambientes de arte? O que             
constitui a disparidade entre o valor de uso e o valor de troca de um objeto? Os                 



trabalhos de Malzoni se dispõem de modo a quebrar regras e causar inquietação sobre              
o lugar em que se encontram, estimulando outro olhar por parte do espectador. 
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