


agem como se fossem a única espécie a ter o 
direito de usufruir toda a riqueza do planeta, 
acabando com todas as outras espécies?

Estas imagens também me remetem a 
minha primeira infância, transcorrida no 
campo do interior do RS, onde brincava 
e criava brinquedos com plantas, ossos e 
gravetos encontrados na natureza. E nos dias 
quentes, nos atirávamos num açude com água 
barrenta e depois de muito nadarmos, meu 
pai tirava as sangue-sunga com um papel em 
chamas. Neste "Baú" é onde encontro as 
vaquinhas feitas com batatas e gravetos, o 
barro que modelava os pratos e potes secos ao 
sol, onde colocávamos as comidinhas feitas de 
plantas, excrementos de ovelhas e vacas. Sinto 
uma sensação de paz profunda quando estou 
em contato com a natureza. Tenho feito 
escolhas na minha vida que cada vez mais 
intensificam este contato; faço questão em 
respirar o ar puro, morar entre as árvores, 
cultivar um jardim aromático, num 
movimento que se opõe a destruição da 
natureza. Mas vivo preocupada que pessoas 
como eu e toda a tribo universal dos 
ecologistas, não consigamos frear a 
destruição do planeta. Como sou ecologista e 
não trouxe sequer uma pequena estrela do 
mar, eu criei esta instalação que traduz os 
sentimentos intensos e maravilhosos que 
vislumbrei nestes mergulhos, podendo 
assim dividir com meus convivas nesta 
instalação.

Esta instalação contem esculturas, 
num ambiente que remete as profundezas das 
águas, aos seres e formas que o habitam, 
associadas livremente nas profundezas de meu 
inconsciente onde se constitui a criação. Este 
trabalho foi concebido a partir da vivência de 
mergulhos em profundidade no litoral sul do 
Brasil. Como uma criança, me senti voando- 
flutuando num mundo totalmente novo, 
povoado por corais, peixes, algas, conchas.

Uma paisagem submersa da qual eu 
ouvira falar, pressentira, ao mesmo tempo temia 
ao nadar em suas superfícies, mas que até 
então, não suspeitava que existisse em tamanha 
e viva intensidade. A água, onde tudo 
começou, feminina, rica em formas e cores 
como conchas e vulvas no movimento maior 
de criação da vida, da criação estética. A água 
densa sustentava meu corpo com braços 
abertos e os pés nadando levemente, 
procurando estar invisível naquela paisagem, 
observando atentamente tudo,mas interferindo 
o mínimo possível num universo tranqüilo e 
silencioso. Alguns peixes e corais, ao suave 
toque mudavam a cor, agitavam-se. É um 
mundo harmonioso, rico, maravilhoso e 
indefeso. Acredito que o mundo submarino 
deveria ser preservado, intocado, para que não 
seja devastado como os campos, as montanhas 
e as praias estão sendo pela ação do homem. 
Existem povos que estão explorando, 
saqueando o fundo do mar, outros com seus 
dejetos o estão poluindo. Porque os Homens
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MERGULHO 

PARA CIMA
Água pura cristalina da fonte, da cacimba, do poço, da bica. Água 

tratada potável da torneira. Água doce como rios, riachos, açudes, sangas e 
banhados. Água salgada como o mar, como o suor e a lágrima. A água 
sempre foi doadora de alegria, felicidade, prazer. Em sua bondade sempre 
foi oceano de gentileza, lavando as dores do mundo, limpando, 
purificando as sujeiras da "humanidade" sem distinção. Doando-se muito 
e exigindo pouco. Mas as ações predatórias do homem vêm roubando esta 
beleza que encanta. Ao longo do tempo num ciclo vicioso de destruição e 
ganância em nome do progresso, o homem usou e abusou dos oceanos e 
rios, produzindo um rastro de destruição, legando para o futuro (que já 
chegou!) uma água amarga, azeda, contaminada e poluída. Rios e mares 
aos poucos vão secando e morrendo.

A água doadora e mantenedora da vida nunca está parada, 
nunca está separada. Ela habita e se deixa habitar. Nunca é indiferente no 
processo e na realização da vida. Presente desde o ventre da mãe, quarto 
translúcido cheio d'água lavando, saciando e alimentando o novo ser. Ela 
se desvela para quem se deixa envolver. Quem nela mergulha tem diante 
de si um novo universo de cores, formas, seres e sons. É como se a Deusa 
Maia Hindu recolhesse seu véu de ilusão e uma nova realidade se 
desvelasse diante de nossos olhos.

Foi isto que Maia fez. Mergulhou fundo para cima, para 
dentro do mar e do ser. Em seu mergulho profundo nesta paisagem 
aquática entre corais, peixes, conchas e algas, Maia Mena Barreto, a Maia 
como a deusa hindu, retira o manto de água e através desta nova 
instalação, nos revela este outro universo. Consciente da necessidade de 
expressão, comprometida com questões contemporâneas como a 
educação, a ética, a ecologia e com a utopia de um mundo diferente, dá as 
costas ao contexto artístico atual, fortemente acostumado com a 
convivência da perfumaria barata, da "coisa bem bolada" e vai em busca 
do domínio técnico pelo viés da escultura. Se utiliza de materiais que 
passam pela cerâmica, resina poliéster, arame, gravetos, etc. Sem medo 
da saturação, a forma evolui, a cerâmica se expande e se dilata no espaço, 
multiplicando-se em formas orgânicas e vivas, de origem aquáticas como 
corais, algas e conchas; numa alegria espontânea sem ser banal, dilatando 
o espaço em direção ao céu. A existência do espaço vazado apoiam o jogo 
cromático ora condensado ora sutil e leve desorganizando seres e figuras 
que escapam da questão funcional e utilitária.

Maia abandona qualquer conotação psicológica para habitar 
a forma orgânica na origem mais remota do trabalho. Mesmo antes de 
tudo, de qualquer alusão sugerida pela cor, pelo título, o que temos diante 
dos olhos nesta instalação é o fato plástico real, tão raro num terreno que 
valoriza a maestria do artífice. É um convite a um mergulho para cima.
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PAISAGEM SUBMERSA OU 

A REVOLUÇÃO DA TERNURA.
O conjunto das esculturas que compõem essa 
instalação pode ser colocado em dois grupos opostos, 
gerando um terceiro grupo intermediário, 
considerando a sua concepção plástica, independente 
dos diversos materiais com que foi realizado. As formas 
cilíndricas ou ovóides que contém os vazios e as 
orgânicas que sugerem brotação, são dois movimentos 
correspondentes como a pulsação do coração - um 
que contém e outro que expande. Há ainda um 
terceiro grupo que envolve ambos os movimentos, 
contém e expande. As referências simbólicas mais 
insistentes nesse conjunto de obras são as torres, os

A arte de MAIA MENA BARRETO é um 
mergulho nas profundezas da zona matricial da 
imagem. Lá, onde o sonho tem suas raízes, nos 
encontramos cara a cara com o desejo. É o lugar que 
ainda não existe, a projeção da utopia. A artista propõe 
a semeadura de um olhar novo, que descubra as fontes 
da água fresca da vida, fonte lunar e maternal, sem 
grandes heroísmos ou armas contundentes, só com as 
armas do afeto, para ir fazendo a revolução do 
cotidiano, entrando de mansinho no coração da gente. 
Pode-se falar em revolução da ternura?_ Literalmente. 
O que é a escultura modelada? O barro amassado, 
acariciado, até ter a forma imaginada, que vai se 
mostrando aos poucos entre os gestos da artista e, às 
vezes, como um personagem que se rebela, 
transforma-se de repente. Na modelagem a escultura 
pode querer crescer, expandir-se como um caule ou 
uma torre, lançar braços ou galhos, criar olhos e bocas, 
virar-se pelo avesso. Pode exigir que se agreguem 
outros materiais, cobrir-se de luzes inusitadas, assim 
como alguém que se enfeita para uma festa ou se 
paramenta para o combate. Para quem modela, a 
modelagem se reflete em todo o corpo como se fosse 
uma carícia correspondida, um arrepio 
compartilhado. Também pode ser um processo 
doloroso de libertar a forma da massa inerte e 
moldável que resiste, teima, mas acaba cedendo à 
ternura dos gestos, à carícia da moldagem. Afinal os 
materiais são o outro do artista há que se estabelecer 
um diálogo ou uma luta. Produzir os ocos não é tarefa 
fácil, nem transformar a argila em pedra. E como 
querer colocar uma alma no oco do objeto. Com a 
cumplicidade do fogo o barro é devolvido à pedra que 
era e as cores se vitrificam, adquirindo brilhos de luzes, 
madrugadas, que gritam lamentos e júbilo, Recém- 
nascidas de sílicas e de óxidos.

Tudo começa no umbigo, uma pressão que se 
faz com o polegar na massa de argila, antes de mover o 
torno cujo movimento rotativo, chamado de 
revolução, vai criando o oco dentro da superfície de 
forma cilíndrica, no oval ou no ovóide. Amassar o 
barro é como amassar o pão da imaginação. A artista 
também se dedica ao processo ancestral, usado pelas 
índias no fabrico dos utensílios. Cordões de argila que 
vão subindo e formando as superfícies convexas, 
plenas ou vazadas. Enfim, a obra de Maia Mena 
Barreto é um mergulho no imaginário, por Isso ela a 
chamou de Paisagem Submersa.

PAISAGEM SUBMERSA é uma instalação 
composta por esculturas, objetos, e projeção de luzes.

ocos e as vigias.
As torres, concebidas de diversas maneiras, 

têm sido um dos temas recorrentes na arte escultórica
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e seu correlato simbólico é o totem. O significado 
profundo da torre é a ligação com a divindade, em 
cujo topo se realizaria o encontro entre o céu e a terra, 
enfim, a superação dos opostos. Poderia ser a torre 
escalonada de Babel que tornou-se expressão do 
castigo de Deus à ousadia do homem? A coluna sem 
fim inspirada no símbolo milenar, do axis mundi que 
atravessaria o centro do mundo garantindo a 
comunicação entre os três planos cósmicos: o céu, a 
terra e o inferno? Na obra de Maia Mena Barreto essa 
construção ascencional, às vezes helicoidal, outras em 
forma de torre, de coluna ou de caule, invade o nosso 
imaginário pela sobreposição de outro motivo 
simbólico primordial, a árvore da vida. As torres 
rendilhadas através das quais os olhos de tantas 
gerações nos espreitam, têm como contraponto as 
formações orgânicas de cores sulferinas, azuis, 
violáceas, viridentes, que crescem estendendo seus 
tentáculos em direção à luz, abraçando o espaço.

A presença de uma boca dentada neste 
conjunto, como uma caverna escura com obstáculos, 
aponta para a queda, como contraponto da ascensão. 
A queda transformada em descida sensual, lenta e 
morna ou descida terrível e dolorosa pelas entranhas, o 
engolimento simbólico ou a travessia pelos abismos 
do inconsciente. A promessa porém, o que é latente na 
obra, fica por conta dos ventres inchados de sonhos e 
premonições. Os volumes ovalados, as formas 
fechadas, envolventes, que sugerem a idéia de casulo e 
como tal da formação de asas. Aludem à lenta 
preparação para a libertação do homem e da mulher 
novos e solidários, capazes de mudar o mundo, reduzir 
as diferenças, aplacar os fundamentalismos, subverter 
co-movendo. Enfim, deflagrar a mais profunda das 
revoluções, a revolução da ternura.
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