
 

ISSOVALE  

 

Em ISSOVALE, Erika Malzoni apresenta um conjunto de trabalhos 
composto em grande parte por assemblages, nos quais objetos de 
uso cotidiano são reunidos, justapostos e re-significados, sem 
perder, no entanto, as características que tornam reconhecíveis 
suas origens. São objetos desgastados pelo tempo e pelo uso, que, 
descartados, são encontrados e coletados pela artista em 
situações diversas. Assim, pedaços de pano, instrumentos de 
trabalho, roupas, calçados e acessórios de bolsa, por exemplo, são 
costurados juntos ou ganham outras camadas de sentido por 
bordados, com frases escritas em primeira pessoa, como se a 
artista se comunicasse através das peças, ou como se estas 
fizessem-no por si mesmas, com seus próprios dizeres. 

Duas séries de fotografias também compõe a exposição. Em uma 
delas, registros de uma casa utilizada como cativeiro no seqüestro 
de uma mulher desconhecida, no interior do estado de São Paulo, 
são impressos sobre pano de limpeza. As imagens, realizadas pela 
própria artista em uma incursão ao local, pouco após o acontecido, 
revelam um ambiente doméstico austero e opressivo. Pés e calças 
abaixadas, registradas pelos vãos inferiores de cabines de 
banheiros de uso comum, são assunto para outra série, na qual 
pele, unhas, calçados, acessórios, bolsas, calças e calcinhas são 
vistas junto à bases de vasos sanitários, como índices de 
identidades inacessíveis, fragmentos comunicantes para o olhar 
curioso e voyeur atento à situações íntimas alheias. 

Nos trabalhos de Erika Malzoni, os objetos parecem adquirir 
subjetividades: na impossibilidade das peças de responder as 
demandas de uso, de cumprir com as funções para as quais foram 
projetadas, a artista as coloca em perspectiva pela ênfase em suas 
próprias histórias. As marcas do tempo que carregam, ainda que 
constituam particularidades destes objetos, são, no entanto, 
produtos da ação humana, do uso. A re-significação e os 
rearranjos de objetos descartados podem apontar para a história 
encrustada nas coisas ou mesmo suscitar outras possibilidades 
narrativas para aquilo cujo destino reservado era o dos depósitos 
de lixo. A artista torna evidente, assim, o modo como nosso próprio 



processo de subjetivação é mediado e está intimamente ligado às 
coisas das quais fazemos uso e que nos circundam nos diversos 
momentos de nossas vidas. 
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