
Exercícios de poesia Merz 
 
 
Amarrar. Envelopar. Ofertar ordem. Categorizar o incategorizável 
do que está por aí, nos objetos-restos soltos no mundo que saltam 
à vista e são encontrados por Erika Malzoni.  
O gesto coletor rompe a finalidade que está no processo, em si. No 
ato, a artista elimina a pergunta-fim ‘para quê?’ e produz outras 
perguntas sobre a ação de concessão de plasticidades plurais à 
matéria achada. E configura outros objetos, embaralhados do seu 
contexto de uso ordinário original e que são elevados à categoria 
de obra de arte. A operação é de deslocamento e 
recontextualização. Na busca da ordem da categorização, a 
hierarquia atribuída por Erika aos objetos desierarquiza.  
Produzindo a partir do que existe, ofertam-se outros estados 
impermanentes para a matéria. Gesto revés do mecanismo de 
operação dicotômico modernista do  consumo e do descarte onde 
os objetos, destituídos das suas funções originais,  instituem 
poesias. O jogo do rigor requer sensibilidade flexível. 
As artes contemporâneas operam assentadas em camadas de 
passado; onde o presente está em relação com a história. A ideia 
de original, genuíno, é presença ausente no contemporâneo. No 
acúmulo dos tempos percebe-se a metamorfose dos objetos. E 
chaves são encontradas na história – plural – da arte.  
Podemos pensar aqui a partir das ‘operações Merz’, implantadas 
por Kurt Schwitters (1887-1948) para designar seus processos 
criativos no ‘movimento de um homem só’. A concepção de arte 
Merz como estratégia irônica de transformação da vida dos 
materiais tem antecedentes no dadaísmo, cubismo e futurismo. A 
palavra Merz não tem nenhum significado, mas se torna sentido 
com a experiência da arte dos restos. Não há conexões lógicas ou 
convenções e sim sobreposições de sentidos culturais que 
exploram o potencial da linguagem intelegível.  
‘Merz é a forma’, afirma Schwitters em 1924. Depois de Merz, a 
operação de produzir relações entre todas as coisas do mundo 
assentou-se na arte com a submissão imposta a um objeto de 
seguir sua autêntica vocação. De lá para cá, não cessa na arte a 
capacidade de entusiasmo com objetos encontrados que prolonga 
e amplia todo o espectro da experiência artística.  
Cada prática artística, porém, é singular e conecta-se à 
experiência primeira, subjetiva do artista, de ter olhos para escuta 



do que está ao seu redor. Para o estabelecimento dessa relação é 
necessário con-sentir: na oferta do direito de concessão de 
pertencimento momentâneo de objetos a outros mundos, com 
sentimento.  
Da operação Merz própria de Erika Malzoni emergem esculturas 
do resto, em campo ampliado, em metamorfoses possíveis na vida 
dos objetos expandidas para a atenção a percepção de si – também 
enquanto resto – habitante do mundo.  
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