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Press Release
A segunda mostra individual de Anna Maria Maiolino na galeria antecede em poucos meses uma
grande retrospectiva que está sendo preparada para o PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea,
de Milão. Intitulada O amor se faz revolucionário [28 de março a 09 de junho], a exposição é a
maior já realizada pela artista em seu país natal, e segue do PAC Milano para a Galleria d’Arte
Moderna di Palermo, na Sicília [julho a setembro], e para a Whitechapel Gallery, em Londres
[outubro de 2019 a janeiro de 2020]. Celebração dos 60 anos de trajetória da artista – que
engloba mais de 50 mostras individuais, além de participações em mais de 300 exposições
coletivas –, O amor se faz revolucionário envolve todas as mídias com as quais Maiolino trabalha:
desenho, escultura, vídeo, performance, arte sonora, instalação, fotografia e gravura, e na mostra
em Milão ela apresentará uma performance inédita.
Antes de embarcar para a Itália, Maiolino realiza EM TUDO – TODO. A mostra individual na
Galeria Luisa Strina é composta de 19 obras e tem como protagonista a linha, com seus pontos
constitutivos, tanto nas esculturas como nos desenhos expostos. São 4 peças da série Cobrinhas,
realizadas em 2018, trabalhos escultóricos que a artista vem desenvolvendo há quase 30 anos com
a mesma metodologia e técnica, em que o gesto de confeccionar rolinhos (como linha), repetido,
configura as esculturas, finalizadas em cimento estrutural branco e pó de mármore. Completam a
mostra 15 trabalhos sobre papel, pertencentes às séries Conta-Gotas (2016); Pulsões & Traços
(2015); Meandros (2014); Projetos de Escarificações (2012); e Vestígios (2012).
“Do ponto e da linha já nos falou Kandinsky lindamente, basta recordar seus pensamentos
como: ‘Tudo começa num ponto, e nasce a linha’. É ela que confere a materialidade dos rolinhos
ou cobrinhas, e é ela também que compõe as experiências gráficas dos desenhos – e do desenho
de todos os tempos, mas que se renova na poética aqui apresentada”, explica a artista. Maiolino já
discorreu, em diferentes oportunidades, sobre a importância da linha em seu trabalho. Em uma
conferência proferida em Nova York, em 2010, a artista esclarece: “Tomo como ponto de partida
a linha desenhada. Pois o desenho foi e é a primeira ferramenta a ser utilizada, que me serve de
ponte para agenciar minha mente do imaterial para o tangível e faz com que eu diga: ‘existo
porque desenho’. Pois, quem desenha, desenha seus próprios desejos, na conjunção com as
experiências do viver”.
No curso deste “ver originário” e se apoiando em sua própria experiência de artista, Maiolino
reafirma que o desenho é produto do agenciamento da mente com as funções e as ações básicas
do viver humano. “Estas funções e ações tão ancestrais tornam o desenho UNO com as
possibilidades da construção da linguagem – substrato do nosso código genético. Construindo a
linguagem, materializando sentimentos, damos e recebemos, numa relação simbiótica de
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intercâmbios. Nesse sentido, a percepção – atividade originária da consciência – faz eclodir e
manifesta a significação junto com o objeto. (…) Os surrealistas diziam que o desenho é o ECO
das nossas pulsões e dos nossos sonhos. Para mim ele é isso, mas é também construção de
materialidade, porque a linha materializada pode ocupar as múltiplas dimensões do espaço real.”
Em 2017, uma ampla retrospectiva da obra de Maiolino foi apresentada no MoCA Los Angeles,
como parte do projeto Pacific Standard Time: LA/LA, patrocinado pela Getty Foundation. Em
2010, uma importante retrospectiva itinerante foi apresentada na Fundação Antoni Tàpies,
Barcelona, viajou para o Centro Galego de Arte Contemporânea, em Santiago de Compostela,
Espanha, e para o Malmö Kunsthalle, na Suécia (2011). A obra de Maiolino integra mais de 30
coleções de museus e instituições culturais no Brasil e no exterior, entre os quais se destacam
MoMA, MoCA Los Angeles, MASP, Malba, Reina Sofia, Centre Pompidou, Tate Modern e
Galleria Nazionale di Roma.
As suas principais exposições individuais a partir da década de 2000 incluem Errância Poética
[Poetic Wanderings], Hauser & Wirth, Nova York (2018); TUDO ISSO, Hauser & Wirth, Zurique
(2016); CIOÈ e performance in ATTO, Galleria Raffaella Cortese, Milão (2015); Ponto a Ponto,
Galeria Luisa Strina, São Paulo (2014); Afecções, Prêmio MASP Mercedes–Benz de Artes Visuais,
MASP, São Paulo (2012); Continuum, Camden Arts Centre, Londres (2010); Territories of
Immanence, Miami Art Center, Miami (2006); Muitos, Pinacoteca do Estado de São Paulo
(2005); Vida Afora/A Life Line, The Drawing Center, Nova York (2002); e N Times One (da
série Terra Modelada), Art in General, Nova York (2002).
Entre as mostras coletivas de que participou em anos recentes, destacam-se Mulheres Radicais,
Pinacoteca do Estado, São Paulo (2018); Radical Women: Latin American Art, 1960–1985,
Hammer Museum, Los Angeles (2017); Delirious: Art at the Limits of Reason, 1950-1980, MET
Breuer, Nova York (2017); Lugares do Delírio, MAR – Museu de Arte do Rio (2017); Resistence
Performed – Aesthetic Strategies under Repressive Regimes in Latin America, Migros Museum,
Zurique (2015); The EY Exhibition: The World Goes Pop, Tate Modern, Londres (2015);
International Pop, Walker Art Center, Minneapolis (2015); The Great Mother, Palazzo Reale,
Milão (2015); Impulse, Reason, Sense, Conflict, CIFO Art Space, Miami (2015); Artevida, MAM
Rio de Janeiro e Casa França-Brasil, Rio de Janeiro (2014); dOCUMENTA 13, Kassel (2012); On
Line: Drawing Through the Twentith Century, MoMA, Nova York (2010); 29ª Bienal de São
Paulo (2010).
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