
(Denver, Colorado, 1939)

Mierle Ukeles



https://www.youtube.com/watch?v=Y38PjCYSaqM
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Em seu trabalho, Mierle Ukeles relaciona a ideia 

de processo, tão presente na arte conceitual, 

com os trabalhos para “manutenção" da vida 

doméstica e social. 

[segue]



Mierle Ukeles: Washing, June 13, 1974, “Maintenance Art Event XI”, 1974 
(sidewalk performance, AIR Gallery, SoHo Fotografias em PB, texto)



Graduada em História e Estudos 

Internacionais, pela Barnard College, ainda 

na década de 1960, cursou Artes Visuais 

pelo Pratt Institute, em Nova York.

[segue]



Em 1969, Ukeles lançou o Manifesto 

Maintenance Art Manifesto 1969! Como 

proposta para uma exposição CARE. 

[segue]





O texto propõe a apresentação de trabalhos 

de manutenção doméstica (cuidados com a 

casa, com a família e manutenção da vida 

cotidiana) como obras de arte. 

[segue]





O manifesto foi publicado na revista 

Artforum em 1971. Em 1973, Ukeles 

participou da exposição itinerante intitulada 

7.500 e organizada por Lucy Lippard. A 

mostra se tornou uma respeitada referência 

sobre arte conceitual e performance nos 

anos de  1970, nos EUA.

[segue]
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No Maintenance Art Manifesto 1969! Ukeles interroga o 

papel doméstico das mulheres e se autoproclama uma 

"artista de manutenção". Além do trabalho de 

manutenção da vida individual (doméstica), o manifesto 

também se dirige à manutenção geral (vida pública e 

social), bem como a manutenção da Terra, reivindicando 

o tratamento de águas poluídas. 

[segue]





As performances de Ukele nos anos 70 

chamavam a atenção para desprestígio sócio 

cultural dos trabalhos de manutenção 

doméstica e civil, geralmente remunerados 

por salário mínimo ou não remunerados, 

como no caso das mulheres em suas 

famílias. 

[segue]





Manutenção, para Ukeles, inclui as atividades 

domésticas que mantém as coisas funcionando, 

tais como, cozinhar, limpar e educar os filhos. 

Durante suas performances, Ukeles realizava as 

mesmas tarefas desempenhadas em sua vida 

diária, incluindo o entretenimento dos 

convidados, esperado de uma “boa anfitriã”.

[segue]





Várias das performances realizadas na década 

de 1970 envolveram a manutenção de 

espaços de arte, incluindo o Wadsworth 

Atheneum. A partir de 1977, ela assume como 

artista em residência (não remunerada) do 

Departamento Municipal de Saneamento 

Público de Nova York.

[segue]



Wadsworth Museum é o museu mais antigo dos EUA, 
fundado em 1848, em Hartford, Connecticut
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Hartford, 1973



Mierle Ukeles, Maintenance Art, Wadsworth Museum, Hartford, 1973
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Wadsworth Museum
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Wadsworth Museum

Hartford, 1973











Para Ukeles, o papel do artista é o de um 

ativista, capaz de capacitar as pessoas para 

agir e mudar os valores e normas da 

sociedade. Essa visão parte de uma 

preocupação feminista de questionar o 

entendimento do artista sob noções de 

privilégios de gênero. 

[segue]



Para Ukeles, a arte não responde por uma 

definição  fixa e completa, mas é um processo 

contínuo, conectado à vida cotidiana. 

No Manifesto para a Arte de Manutenção

Ukeles proclama a “infecção da arte pelas 

atividades mundanas cotidianas”. 

[segue]



MANIFESTO
POR UMA ARTE DA MANUTENÇÃO

1969!



Inicialmente escrito como proposta para a 

exposição intitulada Care, o Manifest For 

Maintenance Art enfatiza o que será a poética 

de Ukeles dali para sempre: comprometida 

com a ideia de “manter as coisas limpas, 

trabalhando e mantendo” como estratégias 

para a criação.

[segue]





O manifesto foi escrito logo depois de Ukeles 

ter dado à luz seu primeiro filho. De repente, 

conta ela, Ukeles se viu na contingência de 

equilibrar seu tempo como artista e mãe,  

reduzindo o tempo dedicado a produzir seu 

trabalho artístico. Ela observava que os 

artistas reconhecidos, do sexo masculino, que 

ela própria admirava, nunca tiveram que fazer 

tais sacrifícios...

[segue]





Ukeles descreveu este sentimento e a epifania 

que levam ao manifesto desta forma:

Eu me via como duas pessoas separadas ... a 

artista livre e a mãe/cuidadora.... Eu nunca 

trabalhei tão duramente em toda a minha 

vida como naquela época, tentando manter 

juntas as duas pessoas que eu tinha me 

tornado.

[segue]



Mierle Laderman Ukeles | "Transfer: The Maintenance of the Art Object



Quando me viam empurrando o carrinho do 

bebê, as pessoas me perguntavam: "Você 

ainda faz alguma coisa?” A certa altura, tive 

uma epifania ... Me dei conta de que tinha a 

liberdade de nomear como arte meu trabalho 

de mãe. Faria colidir a liberdade com seu 

(suposto) oposto e chamaria a isso de arte: a 

arte da necessidade.

[segue]





O manifesto é formado por duas partes:

Parte I, ("Ideias“), traz a distinção entre 

dois sistemas básicos: 

- Desenvolvimento: momento da “criação 

pura”,  rumo ao “novo” e à “mudança” ;

- Manutenção: momento de limpar o pó 

deixado pela criação, de cuidar do novo, de 

sustentar a mudança. 

[segue]





Ukeles pergunta:

“Depois da Revolução, quem vai recolher o 

lixo na manhã  de segunda-feira?” 

Sua atitude contrasta com a tradição 

modernista, segundo a qual, a originalidade 

de um artista é exposta em primeiro plano e a 

realidade material mundana da vida cotidiana 

desse mesmo artista é desconsiderada e 

oculta.

[segue]
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“A arte de vanguarda, que prega o progresso 

total, está ‘infectada’ por ideias de 

manutenção, atividades de manutenção e 

materiais de manutenção”

[segue]



Mierle Ukeles, Art Interviews at A.I.R 

Gallery, NY, 1973-1974.



A PARTE II (THE MAINTENANCE ART 

EXHIBITION: “CARE”) - é introduzida pela 

seguinte declaração: 

“Eu sou uma artista. Eu sou uma mulher. Eu 

sou uma esposa. Eu sou uma mãe. (Ordem 

aleatória).” 

[segue]



mierle ukeles not just garbage if 

maintenance can be art than what about 

the sanitation 1977



“Passo um trabalho danado lavando, 

limpando, cozinhando, consertando, 

apoiando, preservando, etc. E também, (até 

agora, de forma separada) ‘faço’ Arte. Daqui 

para frente, passarei a simplesmente fazer 

essas coisas cotidianas, trazendo-as à 

consciência e as apresentando como arte.

MEU TRABALHO SERÁ O MEU TRABALHO.

[segue]



Mierle Laderman 

Ukeles: Maintenance 

Art Works 1969–1980, 

Installation View, 

Arnolfini





washing tracks 

maintenance 

outside 1973 

(12 fotos PB,

2 painéis texto 

16 x 20 inches)





ACIMA:

Mierle Laderman Ukeles, “I Make 

Maintenance Art One Hour Every Day, 

September 16–October 20, 1976.” 

Performance with three hundred 

maintenance employees, day and night 

shifts over the course of six weeks at 55 

Water Street, New York. Installation at 

Whitney Museum Downtown at 55 Water 

Street. 720 Polaroid photographs mounted 

on paper, printed labels, color-coded 

stickers, seven handwritten and typewritten 

texts, clipboard, and custom-made buttons, 

overall: 12 x 15 ft. (3.7 x 4.6 m). Courtesy 

of Ronald Feldman Fine Arts.





Uma ARTISTA chama 

O DEPARTAMENTO de

Limpeza Urbana

https://www.nytimes.com/2016/09/22/arts/design/mierle-laderman-ukeles-new-york-city-
sanitation-department.html?_r=0



Touch Sanitation
(1979-80)

Tradução de artigo publicado no THE NEW YORK TIMES, em 21/09/2016, por RANDY KENNEDY 



Touch Sanitation é um dos projetos mais corajosos 

realizados por Ukeles e um marco na história da 

performance.

sobre o trabalho



Durante quase um ano, Ukeles encontrou com os 

mais de 8.500 funcionários do Departamento de 

Limpeza Urbana de Nova York, apertando a mão de 

cada um deles e dizendo: 

"Obrigada por manter a cidade de Nova York viva".

[segue]

sobre o trabalho



A artista registrou as atividades em um mapa e 

documentou as conversas com os trabalhadores. Para 

ela, as histórias  de vida dos funcionários poderiam servir 

em uma tentativa artística de mudar palavras negativas 

usadas por grande parte das pessoas em relação a quem 

exerce a função de limpar a cidade. Ukeles deseja que 

sua arte sirva como agente de mudança e contribua para 

interrogar os estereótipos sociais.

[segue]

sobre o trabalho



A exposição justifica o grande esforço 

empenhado em sua  apresentação no Museu 

Queens. É um evento imprescindível para 

artistas ativistas e outros interessados nas 

formas mais desafiadoras que a arte vem 

assumindo para si ao longo do último meio 

século.
[http://www.theartblog.org/2016/10/a-womans-work-is-never-
done-mierle-laderman-ukeles-maintenance-art-at-the-queens-
museum/]



Ukeles celebra “Touch Sanitation” em duas exposições 

paralelas, ambas sugeridas por colegas trabalhadores do 

Depto de Limpeza urbana com quem ela trabalhou. Uma 

delas se reportava à estação de transferência do 

Departamento de Saneamento, um espaço de 20.000 m2, 

que a artista transforma em uma instalação espetacular, 

empregando ferramentas mecânicas e manuais, 

equipamentos e roupas de proteção usadas pelas equipes, 

juntamente com indicações da variedade do lixo que eles 

manipulam. 

[segue]



Os visitantes também foram agraciados com um 

balé de barcos utilizados para transportar material 

para aterros sanitários, flutuando nas águas do Rio 

Hudson.  A outra exposição foi apresentada na 

Galeria Ronald Feldman, onde os visitantes podiam 

escalar uma plataforma e participar do trabalho, 

limpando a janela da frente que havia sido 

completamente obscurecida por pichações 

insultuosas dirigidas aos garis.

[segue]



Mierle Laderman Ukeles, “Sanitation Celebrations: Grand Finale of the First NYC Art 

Parade, Part III: Ceremonial Sweep, 1983.” Sanitation and union executives and 

municipal, arts, and cultural leaders clean the entire parade route along with the artist and 

her family



Tradução de artigo publicado no THE NEW YORK TIMES, em 21/09/2016, por RANDY KENNEDY 

Uma artista chama 
o departamento de 

Limpeza urbana



Para uma artista que vem vivendo há quase meio século 

obcecada pelos conceitos de manutenção e saneamento, 

Mierle Ukeles mantém um escritório que clama 

urgentemente por uma limpeza – ou, talvez, pela 

intervenção de uma equipe de doutorandos.

[segue]



Mierle Ukeles, Touch Sanitation Performance, 1978-80



“Todas essas coisas precisam ir para um arquivo, porque 

isso está virando uma loucura", diz ela, em uma manhã 

de agosto, ao examinar prateleiras com pilhas de papel, 

caixas contendo arquivos, fotografias, fitas de vídeo, rolos 

de filme e outros testamentos de uma das mais 

improváveis e subestimadas trajetórias artísticas do 

cenário nova-iorquino do pós-guerra. 

[segue]



Mierle Ukeles, Touch Sanitation Performance, 1978-80



O escritório fica em Beaver Street, Lower Manhattan, no 

interior do quartel-general do Departamento de Limpeza 

Urbana de NY - onde Ukeles vem sendo artista residente 

desde seu primeiro contato com o órgão público, em 

1976. Esse foi o lugar que a artista escolheu para os 

preparativos da primeira grande retrospectiva de seu 

trabalho, inaugurada pelo Museu Queens em setembro 

de 2016.

[segue]



Mierle Ukeles, Touch Sanitation Performance, 1978-80



Essa exposição certamente mereceria ter acontecido há 

muito tempo, mas a Sra. Ukele, em seus 77 anos, é a 

mais paciente das pessoas.

Há longo tempo ela aprendeu a aceitar que a arte 

altamente idiossincrática que vem fazendo, em torno dos 

“trabalhos subalternos” (recolher, limpar, esfregar...) e 

que envolve a dimensão existencial do lixo, confunde até 

mesmo muitos colegas artistas e companheiras de 

movimento feminista. Sabe que não é um trabalho de 

fácil reconhecimento.

[segue]



Mierle Ukeles, Touch Sanitation Performance, 1978-80



"As pessoas não entendiam por que eu estava tão 

interessada em um Departamento Municipal, 

especialmente neste, talvez o de menor prestígio social 

entre os órgãos públicos", relembra. "Mas eu sentia que 

ele era perfeito, tanto para os aspectos conceituais que 

eu queria investigar, quanto práticos, do meu trabalho. 

Para mim, o Departamento de Limpeza Urbana era como 

as grandes ligas sociais”

[segue]



Mierle Ukeles, Touch Sanitation Performance, 1978-80



O caminho que a conduziu até lá começou com o 

nascimento de seu primeiro filho em 1968, uma mais de 

uma década após ela ter se mudado de Denver para Nova 

York, onde veio para trabalhar como artista. Ukeles conta 

que ficou atônita ao descobrir ("eu era tão ingênua") que 

se tornar mãe "me transformou instantaneamente em 

uma categoria diferente de ser humano".

[segue]





“Dali para frente, as pessoas só me perguntavam 

assuntos ligados ao bebê, só pensavam ou se referiam a 

mim como uma mãe", disse ela. "Eu entrei em uma 

enorme crise, pois tinha trabalhado anos para me tornar 

uma artista e não queria ser duas pessoas. Parecia que 

eu só poderia ser artista se separasse essas duas 

pessoas”. 

[segue]





Nesse estado de espírito, ela se sentou e, em uma única 

sessão, digitou um desabafo intitulado " Manifesto for 

Maintenance Art 1969! " que se tornou uma pedra de 

toque da arte conceitual e performance, questionando 

não só as distinções de gênero e classe no mundo da 

arte, mas os fundamentos da própria vanguarda.

[segue]





ABOUT THE PROJECT

Part of artist Mierle Laderman Ukeles’s evolving and ongoing work with the sanitation 

workers of New York City, Touch Sanitation Show: Part One took place at the 59th 

Street Marine Transfer Station and was the first art exhibit in a real sanitation facility in 

the United States. The station was built in 1901, renovated by the WPA in 1934, and 

scheduled for demolition following the exhibition in October 1984.



Entre suas linhas preferidas: “A pedra no sapato dos 

revolucionários: feita a revolução, quem vai recolher o 

lixo no amanhecer da segunda-feira?" 

No manifesto Ukeles escreve que planeja continuar 

fazendo suas tarefas como mãe e dona de casa, mas com 

objetivo de trazê-las “à consciência, exibi-las como arte.“

[segue]







Ali teve início uma série de exposições e performances, 

dentro e fora dos museus - nas instituições, Ukele 

desempenhava o papel de faxineira, trabalhando na 

manutenção de museus e galerias.

[segue]



Video still de: "A World of Art. Works in Progress - Mierle L. Ukeles" 1997



Em 1976, após realizar um trabalho em colaboração com 

mais de 300 trabalhadores da limpeza, manutenção e 

segurança pública em um prédio no centro de 

Manhattan, ocorreu a ideia de procurar o próprio 

“DMLU” nova-iorquino e se oferecer como artista 

residente.

[segue]





Vito A. Turso, um jovem vice-comissário do 

departamento à época, ainda se lembra de ler a carta e o 

manifesto enviados pela artista.

“Antes de trabalhar ali, eu era repórter e estava 

acostumado a receber cartas bem malucas dos leitores, 

mas aquilo...”

[segue]





“Eu pensei: 'Oh, meu Deus, o que é isso?‘ – mas, então, 

eu comecei a ler e foi aí que ela me pegou. E só posso 

dizer que o que ela começou a fazer, ali, foi realmente 

mágico.”

[segue]



Mapa do Departamento com anotações da artista: “Locais de armazenamento de lixo dos 
distritos a visitar. Departamentos, Clínica, Treinamentos”



Patricia C. Phillips, historiadora de arte que organizou a 

retrospectiva com Larissa Harris, curadora do Queens 

Museum, definiu o alinhamento entre a artista e a 

agência de limpeza produzido pela incorporação de 

Ukeles ao “DMLU” como "uma afiliação de ordem 

cultural e municipal quase inimaginável".

[segue]



Para conquistar o respeito dos trabalhadores do 

Departamento e aprender seu sistema bizantino de 

trabalho, que permite que eles deem conta de milhões 

de toneladas de lixo por ano, Ukeles realizou o que se 

tornou uma das peças de performance mais marcantes 

da história da cidade: "Touch Sanitation Performance" –

trabalho no qual ela passou um ano, visitando cada um 

dos setores do DMLU com objetivo de apertar a mão de 

cada um de seus 8.500 trabalhadores, que aceitaram o 

gesto.

[segue]





As fotos expostas no Queens Museum mostram-na com 

sua cabeleira loira – agora, praticamente branca, mas 

ainda caindo em cascata sobre os ombros - cercada por 

equipes de homens massudos, que a olham como se ela 

fosse a primeira pessoa a lhes dispensar atenção 

justamente pelo que são.

[segue]





"Acho que a principal  ideia que Ukeles carrega consigo –

a de que tanto [mal] acontece neste mundo em razão de 

trabalho humano não reconhecido – é realmente muito 

poderosa", comenta a curadora Larissa Harris.

[segue]





Ela acrescentou que a bem humorada definição de 

Ukeles equivalendo land art = terraplenagem numa 

época em que artistas homens, como Robert Smithson e 

Michael Heizer, construíam imensas intervenções no 

Centro-Oeste dos EUA, foi "um salto mental hilariante e 

belo".

[segue]





(Em um vídeo apresentado na retrospectiva, Ukeles se 

refere ao antigo aterro sanitário de Fresh Kills, em Staten 

Island, como “o maior aterro sanitário do mundo”, com 

sua colaboração, e lembra:

"Todos nós fizemos a Escultura Social que é Fresh Kills.")

[segue]



Mierle Laderman Ukeles, Social mirror, 1983



Hoje, com a colaboração de Ukeles, o aterro está sendo 

transformado em um parque público.

Como se poderia esperar de alguém que dobrou a 

enorme burocracia da máquina pública da cidade para 

exercer uma vontade de fazer o bem – e nisso persiste há 

quase 40 anos – Ukeles provavelmente aceitaria um não 

como resposta...

[segue]





“Por vezes, ela vem com algumas ideias que, mesmo se 

fôssemos os parceiros mais dispostos do mundo, 

ultrapassam os limites do possível", diz Turso. "Nós 

tivemos que tentar freá-la às vezes, o que não é fácil.“

[segue]





Ukeles e seu marido, Jack, vivem atualmente em Tel Aviv 

para estarem mais próximos de seus três filhos e sete 

netos. Mas Ukeles retorna ao escritório da Beaver Street 

com frequência suficiente para que os funcionários ainda 

a recebam nas repartições como uma velha amiga. E ela 

ainda conhece os mecanismos internos do departamento 

quase tão bem como qualquer um dos oito comissários 

que o dirigiram durante o tempo de sua residência ali.

[segue]



Sanman's Place (Old Facility), 1984

reconstruction of the lunch/locker room facility

voted worst by Sanitation Department personnel



Sanman's Place 

(Old

Facility), 1984



Quando eu disse a ela que o bairro onde moro, no 

Brooklyn, faz parte do programa piloto do Departamento 

de Limpeza para coleta de resíduos de alimentos 

compostáveis, ela sorriu: "E você sabe o que isso 

significa? Significa que o sistema está se estendendo à 

sua casa para torna-lo responsável. E é o que deve ser 

feito, afinal, você é parte do sistema!”

[https://www.nytimes.com/2016/09/22/arts/design/mierle-laderman-
ukeles-new-york-city-sanitation-department.html?_r=0]


