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Resumo: O presente artigo propõe uma leitura de três obras 
da artista Louise Bourgeois –  Red Room (Child), Red Room 
(Parents) e Spider – buscando identificar o modo como a ar-
tista opera uma profanação na docilidade doméstica e em um 
imaginário do feminino territorializado e associado ao am-
biente doméstico. Nestas obras, a artista convoca o interior 
da casa em sua dimensão de proteção e docilidade e histo-
ricamente associado ao feminino, e opera nele uma negati-
vação, trabalhando-o ao mesmo tempo como abrigo e como 
lugar que ambienta as dimensões abismais do ser humano, a 
sexualidade e a morte. 

Palavras chave: Louise Bourgeois, Feminino, Casa, Profanação
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Figura 1: Louise Bourgeois - Série de pinturas Femme Maison -1947 Óleo sobre 
tela, 91,5 x 35,5 cm cada. Fonte: Wikipedia 

O presente artigo é uma análise de três obras 
de Louise Bourgeois da série Cells (Celas / Cé-
lulas): Spider, 1997, Red Room (Parents), 1994 
e Red Room (Child) 1994. Nestes trabalhos, a 
artista constrói ambientes encerrados por telas 
de metal ou portas e pedaços de madeira que 
contêm em seu interior elementos variados 
associados ao interior da casa, compondo es-
paços que, como veremos, comportam uma 
tensão entre o familiar e o inquietante. 

A casa e o feminino são questões que atra-
vessam a poética de Louise Bourgeois desde 
antes de o desenvolvimento das Células. Bour-
geois desenvolve uma série de trabalhos, entre 
pinturas e esculturas, chamada Femme Maison 
(Mulher Casa) (Figura 1), em que constrói hí-
bridos do corpo feminino com a casa. Nessas 
imagens, o corpo feminino aparece frequente-
mente enfatizado em suas zonas erógenas (a 
vagina, as nádegas ou os seios) enquanto a 
casa é colocada no lugar da cabeça. 

O título dessa série pode nos remeter direta-
mente à ideia do corpo como abrigo, e o corpo 
feminino cis seria a imagem por excelência des-
se abrigo primeiro durante o processo de ges-
tação, imagem também amplamente explorada 
pela artista. Há algo de acolhedor nessa ideia, 
mas as imagens deixam o espectador em uma 
zona ambígua. Pois o que se vê, quando olha-
mos as imagens, são corpos femininos sem 
rosto, sem identidade, aprisionados e confundi-
dos com a casa. A proteção é também clausura. 

Acredito que essas imagens nos sirvam para 
ilustrar uma discussão presente em Silvia Fe-
derici, teórica italiana feminista e marxista, que 
convoco com o objetivo de evidenciar como o 
ambiente doméstico com que Bourgeois traba-
lha é historicamente docilizado e associado ao 
feminino. 

Em Calibã e a Bruxa, Silvia Federici pensa 
o lugar da mulher na transição do feudalismo 
para o capitalismo e propõe uma relação entre 
a caça às bruxas e o desenvolvimento de uma 
nova divisão sexual do trabalho, advinda do ca-
pitalismo, que delegou às mulheres o trabalho 
doméstico e reprodutivo. Federici identifica um 
processo que parte da demonização da mulher, 
identificando-a ao descontrole, à sedução e à 
irracionalidade que culmina na imagem da bru-
xa. A partir disso, a perda de direitos das mu-
lheres na sociedade se agravou, resultando em 
um processo de “infantilização legal da mulher” 
(FEDERICI, 2017, p. 181) que as colocou em 
uma posição de dependência do homem, afas-
tando-a das ruas e enclausurando-a na vida 
doméstica. Disso deriva um segundo processo, 
o de docilização da figura feminina:

Uma vez que as mulheres foram derrotadas, a 
imagem da feminilidade construída na “transição” foi 
descartada como uma ferramenta desnecessária e 
uma nova, domesticada, ocupou seu lugar. Embora 
na época da caça às bruxas as mulheres tenham 
sido retratadas como seres selvagens, mentalmente 
débeis, de desejos insaciáveis, rebeldes, insubor-
dinadas, incapazes de se controlarem, no século 
XVIII o cânone foi revertido. Agora, as mulheres 
eram retratadas como seres passivos, assexuados, 
mais obedientes e morais que os homens, capazes 
de exercer uma influência positiva sobre eles. (Ibid. 
p. 188)
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Figura 2: Louise Bourgeois, Red Room (Child), 1994. Instalação. Fonte: Struc-
tures of Existence: The Cells

Figura 3: Louise Bourgeois, Red Room (Child), 1994 (detalhe). Instalação. 
Fonte: Structures of Existence: The Cells

Esse processo de docilização da mulher vem 
junto a uma identificação da mulher com a casa 
e com o ambiente doméstico, igualmente docili-
zado. Ao evocar as figuras da casa e da mulher, 
Bourgeois convoca também essa docilidade. 
No entanto, a artista opera de modo a colocar 
em tensão essa relação entre domesticidade, 
feminino e docilidade – não nega nenhum des-
tes elementos, mas os esgarça, retorce, os co-
loca em movimento e em contradição.

Na obra Red Room (Child), 1994 (Figuras 2    e 
3), há um ambiente fechado, cercado por por-
tas de tribunal, observável a um primeiro olhar 
pelo lado de fora através de uma janela de vidro 
em uma das portas. O vidro está trincado e nele 
vê-se a inscrição da palavra “private” (privado).

A estrutura fechada, uterina, nos remete a 
uma dimensão de abrigo e acolhimento, mas 
o modo como este espaço se fecha sobre si 
mesmo tensiona estas noções. As portas são 
um elemento que comporta uma dualidade, 
pois a porta é uma passagem, é ao mesmo 
tempo abertura e interdição, designa o limite 
entre quem e o que pode ou não penetrar de-
terminado espaço. Uma porta nos dá a possibi-
lidade da dúvida. Um ambiente circundado de 
portas é ao mesmo tempo pura vulnerabilidade 
(pois as portas podem se abrir) e pura interdi-
ção (pois as portas podem ser trancadas). A 
porta guarda segredos, intimidades, e o fato de 
as portas eleitas pela artista para circunscrever 
o espaço serem portas de tribunal não é neu-
tro. Se o quarto infantil é um espaço do afeto 
e do acolhimento, o tribunal, por sua vez, é um 

espaço hostil, onde ocorrem julgamentos, onde 
se julga se alguém é ou não culpado. Assim, o 
quarto infantil é contaminado pela ambiguidade 
e pela “culpa”, tornando-se palco de um segre-
do que pode a qualquer momento ser flagrado 
e julgado.

Os elementos no interior do espaço variam 
entre mobiliários e objetos tipicamente encon-
trados em um quarto e objetos aparentemente 
aleatórios, como cabeças de animais de cera, 
mãos entrelaçadas e grandes carretéis de li-
nha. Se por um lado o acúmulo e a aleatorie-
dade dos elementos remetem de algum modo 
ao universo do jogo e das brincadeiras infantis, 
por outro há algo de inquietante na presença 
dos objetos, como se as coisas não estives-
sem em seu devido lugar. Bourgeois joga com 
a familiaridade e a estranheza dos ambientes e 
objetos, e os elementos que compõem a cena 
aparecem como imagens em um sonho. A esse 
respeito, Griselda Pollock afirma:

[...] observando os itens de Red Room (Child), não 
persigo um significado geral nem individual para 
cada coisa. O que importa é o efeito / a afetação 
que provoca a sua mútua colaboração na cons-
trução de uma imagem visual para o ilógico da 
‘outra cena’, como Freud chamava o inconsciente. 
(POLLOCK, 2015, p. 65)
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A obra Red Room (Child) é uma estrutura inde-
pendente, mas é concebida como um par de 
outra célula, Red Room (Parents), 1994 (Figu-
ras 4  e 5). Pensando-as como um conjunto, 
vemos o quarto da criança separado do quarto 
dos adultos; de um lado o quarto dos medos e 
jogos infantis, e do outro o quarto da sexualida-
de, interdito à criança que permanece na sua 
célula, solitária.

Red Room (Parents) é feita com as mesmas 
portas de Red Room (Child), mas é estrutura-
da de modo ligeiramente diferente. Sua entrada 
se faz com uma passagem em curva, que não 
deixa ver o que está dentro a um primeiro olhar, 
ao mesmo tempo escondendo e convidando a 
entrar. Novamente pode-se pensar as portas 
como pontos de entrada e barreiras, abertura e 
fechamento para o universo adulto que a crian-
ça espia através da fechadura.

Ao entrar no espaço, o espectador se depara 
com um espelho (Figura 5). O espaço não é 
visto diretamente, mas refletido e invertido. O 
espelho produz um duplo, que é simultanea-
mente o mesmo e um outro da imagem “real”. 
Ao entrar, o espectador se vê também refletido 
no espelho dentro da cena primária freudiana, 
o quarto dos pais (POLLOCK, 2015, p. 66).

A artista o projetou o espaço interior da célu-
la de acordo com o quarto em que vivia com 
seu falecido marido, Robert Goldwater, adi-
cionando algumas peças escultóricas abstra-
tas de formato fálico nas paredes. Há poucos 
elementos no espaço, e a cama vermelha 
se torna o centro energético da célula. Em 

Figura 4:  Louise Bourgeois, Red Room (Parents), 1994. Instalação. Fonte: 
Structures of Existence: The Cells

Figura 5: Louise Bourgeois, Red Room (Parents), 1994 
(detalhe). Instalação. Fonte: Structures of Existence:  The Cells

seus escritos, Bourgeois diz que “o vermelho 
é uma afirmação a qualquer custo [...] de con-
tradição, de agressão. Simboliza a intensidade 
das emoções envolvidas” (BOURGEOIS apud 
POLLOCK, 2015, p. 63). O leito matrimonial é 
então tingido por essa intensidade contraditó-
ria e agressiva, que contrasta com a pequena 
almofada branca em que se lê o bordado com 
a inscrição “je t’aime” (eu te amo) (Figura 6). 
Novamente, Bourgeois joga com pares confli-
tantes, que se negam, lutam entre si. O quar-
to, ambiente de conforto, afeto e proteção se 
revela também ambiente de conflito, abriga os 
pesadelos, o sexo e as tensões fundamentais 
do ser humano.

Figura 6: Louise Bourgeois, Red Room (Parents), 1994 
(detalhe). Instalação. Fonte: Structures of Existence:  The Cells.
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Spider, 1997 (Figura 7) é outra obra da sé-
rie Cells. O trabalho consiste em um espaço 
circular rodeado por telas de metal que guar-
dam em seu interior uma cadeira de madeira 
coberta por uma tapeçaria velha e rasgada, 
localizada no centro do espaço. Nas laterais 
há outros fragmentos de tapeçaria apoiados 
no chão ou aplicados diretamente sobre as 
telas de modo irregular, além de pequenos 
elementos, pouco visíveis a um primeiro 
olhar desatento, como medalhinhas de ouro 
gravadas, pequenas fotografias e agulhas. 
Pairando acima de tudo isso há uma enorme 
aranha de metal, cujo corpo se projeta leve-
mente para dentro do espaço, rodeado pelas 
patas do animal. Esta aranha se repete em 
diversos formatos no percurso de Bourgeois, 
sendo a mais emblemática chamada Maman 
(Mamãe), 1999, explicitando no título da obra 
a relação que Bourgeois travava com as ara-
nhas, comparando-as a sua mãe, uma tecelã 
que restaurava tapetes na fábrica da família. 

A postura da aranha em Spider é ambígua, 
assim como o movimento do animal na na-
tureza; seu corpo projetado sobre a pequena 
célula parece proteger o espaço e a quem es-
tiver ali dentro, mas ao mesmo tempo poderia 
se tratar de uma armadilha mortal. É possível 
identificar neste trabalho a mesma lógica do 
espaço onírico encontrado nas células prece-
dentes.

Novamente Bourgeois constrói um ambiente 
em tensão. As telas de metal lembram uma 
jaula, enquanto os objetos em seu interior nos 
remetem à casa, a uma espécie de memória 
afetiva. Trata-se de um ninho? De uma ruína? 
De uma armadilha? Tudo aquilo que é fami-

Figura 7: Louise Bourgeois, Spider, 1997. Instalação. Fonte: Structures of Existence: The Cells

Figura 7: Louise Bourgeois, Spider, 1997. Instalação. Fonte: Structures of Existen-
ce: The Cells.

liar – as tapeçarias, as fotografias de criança 
guardadas em uma medalha, as agulhas de 
bordar – se torna silenciosamente ameaça-
dor. Também a figura da mãe é contorcida 
quando associada à aranha, e o feminino 
aqui é convocado através de um animal in-
quietante, ambíguo, ao mesmo tempo sedu-
tor e mortífero. 

Louise Bourgeois convoca a vida doméstica 
em seus trabalhos. As células são espaços fe-
chados, ativando um sentido do “dentro” que 
abriga, mas ao mesmo tempo enclausura, 
aprisiona. É o dentro da casa, espaço afetivo, 
sobre o qual a artista opera uma negativação. 
A casa, espaço da proteção por excelência, 
com a docilidade de seus quartos, traves-
seiros e cobertores, abriga o sexo, a morte, 
traumas, os pesadelos, desejos e temores 
mais profundos e abismais, atmosfera que 
Bourgeois convoca em suas construções. Os 
espaços se configuram como arquiteturas de 
sonho ou de pesadelo (entrelaçando medos 
e desejos): são ambientes não localizados 
especificamente em nenhum lugar do mun-
do, mas encerrados em si mesmos com seus 
fragmentos de memória que se sugerem ape-
nas, sem revelar-se plenamente, articulando 
elementos familiares e elementos estranhos, 
inquietantes.

Agamben, em Elogio da profanação, defende 
que o gesto profanador não está na simples 
descrença ou na indiferença com relação ao 
que é sagrado, mas em fazer do sagrado um 
uso indevido: “Profanar significa abrir a possi-
bilidade de uma forma especial de negligên-
cia, que ignora a separação, ou melhor, faz 
dela um uso particular” (AGAMBEN, 2016, 



             151   
       Edição Especial III PEGA | Março de 2020  revista da graduação eba/ufrj

150 151

P. 66). Assim, ao convocar o ambiente do-
méstico e feminino conjugados a elementos 
inquietantes, Louise Bourgeois opera nessa 
domesticidade dócil uma profanação. Isso se 
dá através da introdução de elementos estra-
nhos, estranhamente familiares, que compor-
tam uma carga erótica e ameaçadora – como 
é o caso da aranha gigante que paira sobre a 
cela em Spider ou da cama vermelha em Red 
Room (Parents).

Este movimento não nega ou exclui a do-
mesticidade, mas gera uma contradição que 
produz imagens ambíguas, e o jogo contras-
tante não resulta em síntese, mas sustenta a 
tensão de modo a gerar uma rachadura no 
sentido, arruinando assim o imaginário do fe-
minino docilizado. Não se trata de uma sim-
ples negação da docilidade, mas sim de uma 
negativação, que abre nela uma ferida.
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