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“O palco não é italiano, nem de arena. Nosso 
recorte despreza o estriado que nos permite 

reconhecer e trafegar pela cidade, e se espalha 
pelo liso espaço da praça, do largo, dos vazios. 
Este espaço que se abre ao cotidiano e às suas 

contingências, tais como pressa, vagar, observar, 
deambular, iluminado pelo céu claro, é invadido 
pelos corpos performáticos.” (Jorge Luiz Cruz e 

Leandro José Mendonça, “máquina 
performance”, 2009)  

“O desafio a longo prazo, em parte tem a ver com 
lidar com a diversidade sem achatar as 

diferenças na prática.” 

 Eileen  Legaspi-Ramirez 
 

 

 No segundo semestre de 2010, a cidade de São Paulo recebeu uma série de 
exposições, todas relacionadas ao universo da arte contemporânea, ou porque se tratava de 
artistas do período, ou porque a discussão que estas mostras provocaram apontava 
diretamente para uma convergência entre estes artistas. O que podemos encontrar de comum 
na obra de Rebecca Horn, Laurie Anderson, Joseph Beuys? E entre estes e outros, presentes 
à Bienal, tais como Ronald Duarte, Antonio Manuel ou Barrio?, Sem falar na retrospectiva, 
alguns meses antes, da obra de Flávio de Carvalho, a outra de Hélio Oiticica no Itaú Cultural, 
no primeiro semestre, a ocupação Rogério Sganzerla no mesmo local, a outra retrospectiva 
sobre Gordon Matta Clark, a presença de Ana Mendieta na mostra “Travessias/Crossings” no 
Paço das Artes...  Não é somente a coincidência de se tratar de vários artistas que 
atravessaram os anos 60 e 70. Nem mesmo o fato de que alguns transitaram pelo que 
convencionou-se chamar de Arte Conceitual (caso de Cildo Meirelles, cujo retrato 
cinematográfico foi lançado também neste segundo semestre). Todos os vários aspectos que 
podem ser elencados para identificar aproximações entre estes nomes, apontam para 
características de produção da  performance. Ela  é a invariante. Quer se considere 
historicamente , quer se pense nos seus precursores – como a obra  magna de um Flávio de 
Carvalho, o “inventor do happening” segundo Haroldo de Campos . O “Bailado do Deus Morto” 
viria a ser um dos mais comentados eventos da abertura da 29ª Bienal. Outro, de oposição, 
não previsto, evocava um evento de performance (Mitos Vadios) e era “puxado” por alguém 
que sempre nela militou.  

Após 50 anos (segundo a cronologia estrita), a performance insiste em permanecer na tônica 
dos acontecimentos artísticos. Isso para não falar dos eventos (numa rápida estimativa, em 
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torno de mais de 400 no ano de 2009).  Dentre aqueles que me foi dado comparecer ou 
acompanhar, estão cidades-sede que vão desde o Quebec (Canadá, R.i.a.p.) até Salvador, 
São Paulo, Natal, Rio de Janeiro e Brasília. O Performa, festival/entidade criado por RoseLee 
Goldberg em Nova York, acaba de promover um baile beneficente com inspiração nas 
performances da vanguarda russa.   

Faz algumas semanas iniciamos, na lista da nossa recém-criada associação Brasil 
performance (BrP), um exercício de mapeamento informal de eventos ligados  à linguagem e 
uma primeira conta deu em torno de 30. Somente brasileiros e descontando a atuação 
individual de artistas (pois alguns também fazem mostras). Um mapa está, nesse momento, 
sendo elaborado para o site da associação – e do PerFor 1, o Forum de Performance que 
realizamos no início de novembro em São Paulo –  e que já se configura como um quadro bem 
animador no Brasil. 

O país também tem sido alvo da atenção de correntes curatoriais internacionais que percebem 
não só a emergente figura de Flávio de Carvalho como também uma história que ainda 
permanece inédita, a despeito do mesmo não se passar no restante da América Latina.  

Num contexto maior, a exposição recente de Marina Abramovic parece ter aberto um marco no 
calendário internacional. Em maio, eu estava nos Estados Unidos e havia tal clareza desse 
marco, perceptível em todos os eventos da cidade, que ele pautava outros museus (caso do 
Guggenheim, com a mostra Haunted: Contemporary Photography/Video/Performance  (de 
março a setembro desse ano) e o PS1, que inaugurava uma grande mostra de artistas jovens 
entre os quais a performance, alusivamente ou de forma cabal, era uma referência. Acho que 
vale assinalar que uma das pessoas envolvidas na curadoria era Laurie Anderson. A outra , 
RoseLee Goldberg. 

“Será que é disso que eu necessito?” 

Em uma palestra bem recente, repeti a pergunta feita por uma estudiosa portuguesa: “do que 
estamos falando quando falamos de performance?” A questão deu título, a um número 
temático de uma revista de arte contemporânea, onde também era o nome do artigo de Liliana 
Coutinho. Nesse texto, a autora procura fazer um esforço de esclarecimento que ela mesma 
sabe ser quase impossível. “Esclarecer”, nesse caso, significa tentar ir de encontro à própria 
dificuldade do objeto em questão. Pois este “objeto” é resistente ao trabalho racionalista que se 
aplica sobre ele.    

Diz, então a autora do texto: “Nem esta revista, nem a minha resposta aqui esboçada 
esgotarão todas as possibilidades da pergunta que serve de título a esse texto.“ e questiona, 
mais adiante: 

“Como compreender a pertinência do uso do termo performance em arte sem tentar esboçar uma 
definição ou, pelo menos, uma clarificação de seus usos, por mais escorregadia e insubmisssa 
que seja a forma na qual ela nos aparece e sem que tal definição implique a limitação de seus 
vários modos de se concretizar?” (COUTINHO, 2008:8,9) 

A autora sugere o recurso à via negativa (buscar o que não é performance). Mas alguns 
parágrafos mais adiante, conclui, como já esbocei acima: 

“Percebe-se então a dificuldade em definir de forma clássica o objeto da performance: ele não é 
algo exterior a nós mas produz-se numa continuidade entre sujeito e objeto (...) Além disso, sendo 
uma filosofia fundada nos usos do quotidiano e não na procura de um modelo ideal que o 
transcenda, qualquer definição formal de Performance, se necessária, teria de dar conta de todas 
as possibilidades de ocorrência concreta, logo, de todos os contextos de experiência.” 
(COUTINHO, 2008:8,9 grifos da autora). 
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Um dos caminhos pelos quais se vem tentando produzir “esclarecimentos” sobre a noção de 
performance, produz-se através de sua contextualização. Como todo fenômeno cultural 
recente, sua descrição histórica vem funcionando como um meio de compreensão senão do 
“objeto” em si mesmo, pelo menos de seus contornos ou, talvez sua semelhança com outros 
fenômenos contemporâneos.  

Esse tem sido o caminho trilhado por Jan Swidizinski que coloca esta linguagem artística no 
centro do que vem propondo, há muitos anos, como “arte contextual”. Que não se enganem 
aqueles que tem ouvido falar da publicação mais recente, de Paul Ardenne, de 2002, intitulada 
“L'art Contextuel”. O prefácio do livro de Svidzinsky, a cargo de Richard Martel, não deixa 
dúvida sobre o fato de que foi este performer e filósofo polonês que abriu o debate ainda em 
1976. (MARTEL, in SWIDZINSKI, 2005:9) 

Para ele, a performance é  

“...como ela é, no momento que nós a fazemos. Isto demonstra que ela pode ser tudo aquilo que 
possa acontecer. Pode muito bem ser poesia visual, música, ter uma forma teatral ou coreográfica, 
plástica ou outra. Qual? Pouco importa.  (...) Já faz bastante tempo, Kaprow afirmou que naquele 
momento os artistas não se definiam: 'Sou pintor, poeta, bailarino.'  A vida toda está aberta, nós a 
descobrimos através dos nossos simples sentidos. O que interessa aos artistas que praticam a 
performance é o mundo que se abre sobre nós. É por isso que gosto tanto da performance” 
(SWIDZINSKY, 2005:132) 

A turvação das fronteiras é um dos dilemas mais difíceis da contemporaneidade. Estamos num 
torvelinho de emergência de novas práticas artísticas, o que tem muito que ver com a 
digitalização generalizada, entre outros dados do presente. Além disso, herdamos esta prática 
inter (intercódigos, intersignos, interdisciplinar, intercultural) da própria modernidade.   

Liliana Coutinho, a propósito disso, faz uma interessante ponderação: 

“...na situação performativa, estamos sempre perante o excesso de enunciação em relação ao 
enunciado, uma assimetria entre o que se diz e o que isso que diz faz (que pode ter efeitos 
desconhecidos e inesperados) (...) Ou seja, uma ação – a performance – depende das condições 
do contexto sem que por isso seja limitada a este” (COUTINHO, 2008: 11) 

Este é precisamente o argumento de Swidzinski: “é que não há uma linha de demarcação clara 
entre o que é uma performance como ação de um artista e como forma de uma outra ação.” 
Swidzinski sustenta que, antes de mais nada, o termo arte evoca uma ambiência que não mais 
existe a não ser como funcionalidade comunicativa. Valemo-nos do termo mas praticamos a 
performance como algo que está e não está, simultaneamente, no terreno da arte.  

O problema então se alarga e conecta esta linguagem a várias outras formas da atualidade 
sobre as quais a idéia de definir, de tornar definitivo, de determinar, passa a ser esdrúxula.  
Isso provoca o dilema descrito, novamente, por Liliana Coutinho: 

“Por um lado, a discussão crítica sobre performance pode assim ser facilmente acantonada na área 
das artes performativas (a dança e o teatro, por exemplo), perdendo-se deste modo a oportunidade 
de compreender a sua contribuição para a recepção da arte contemporânea em geral, ou seja, sem 
que se perceba a pertinência efetiva deste conceito, até mesmo no domínio das artes 
performativas. Por outro, a definição de um novo campo artístico para receber tudo o que sai fora 
das referências entendidas como definidoras das várias disciplinas pode delimitar e tornar rígidas 
essas mesmas disciplinas que assim veriam seus contornos traçados segundo modelos que 
poderão dificultar a própria exploração a partir das áreas respectivas.” (COUTINHO, 2008:9)   

Talvez ajude a desfazer o impasse a observação de Swidzinski sobre a propriedade de 
julgamento e de entendimento da performance por parte dos meios artísticos consagrados: 
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“As estruturas tradicionais das instituições artísticas não foram criadas para ações desse gênero e 
até hoje tem problemas para se adaptar às novas regras. Refiro-me aos museus e às galerias. (...) 
São instituições da época do advento da burguesia, fundadas sobre os princípios próprios a essa 
formação. A performance é uma forma mal adaptada a estas estruturas e não se deixa explicar 
pela filosofia de uma arte desse tipo.” ( SWIDZINSKI, 2005:136) 

O que talvez justifique outro fenômeno que também pertence à esfera dos acontecimentos 
atuais: a grande quantidade de eventos de performance em “lugares periféricos” segundo a 
própria expressão do autor polonês. Isto faz lembrar de um texto poético de Fausto Fawcett no 
qual ele fala que não temos a força viking dos europeus ou americanos mas temos a força 
periférica.  

Os fenômenos periféricos engendraram uma nova área de estudos que vem sendo conhecida 
como “estudos subalternos”, na linha das propostas desenvolvidas pelo antropólogo indiano  
Arjun Appadurai. Um dos protagonistas desta nova tendência de pensamento, Ranajit Guha, 
sustenta, a propósito da situação colonial hindu algo que poderia também valer para o Brasil e 
outros países que vieram de um projeto colonizador e ao mesmo tempo ajuda a pensar nas 
novas formas de colonização dos corpos e dos pensamentos: 

“Nas historiografias colonialistas e pós-colonialistas as conquistas obtidas foram creditadas aos 
administradores coloniais, à política, instituições e cultura britânicas; nos escritos nacionalistas e 
neo-nacionalistas as conquistas foram atribuídas às personalidades, instituições, atividades e idéias 
de uma elite indiana"  (GUHA, apud GUEDES, s/d) 

Mesmo que se pegue outros caminhos (falares minoritários, a “literatura menor” de Deleuze, 
etc), o que ressalta é a qualidade de desvio que a performance mantém, inclusive em relação 
ao pensamento da tradição que congrega “episteme ocidental” e mentalidade colonial. O que 
pode ser facilmente testemunhado pelo trabalho de artistas como Coco Fusco, Gómez-Peña, 
Victor Sulser, Regina Galindo, Francis Alys e muitos outros. 

 

Uma segunda possibilidade 

A prática mais usual para encontrar definições (este texto também faz uso dela) é a  
investigação pelos meios e modos estabelecidos nos mecanismos de buscas do imenso banco 
de dados que hoje é a rede. Mais um paradoxo:  foi justamente um recurso iluminista que 
permitiu o desenvolvimento, na Internet, de fontes de explicação sobre o que se passa nos 
últimos quarenta anos. Uma rápida visita a algumas palavras-chave transformadas em 
verbetes na Wikipédia, a enciclopédia – por assim dizer – oficial da rede, pode trazer a 
percepção pormenorizada de um ambiente no qual várias formas novas de produção de 
linguagem emergiram.  

A enciclopédia, essa velha estratégia iluminista, é aqui posta a serviço da cartografia dos 
movimentos contemporâneos, dificilmente compreensíveis pelo mesmo raciocínio 
classificatório1. Parece que, paradoxalmente, na medida mesmo em que geramos novos 
híbridos de linguagem também produzimos novas chaves de classificação, como as árvores 
com subdivisões radiciadas presentes na lógica de produção dos  softwares de computadores. 

Isto é dito de passagem porque não é mais possível pensar isoladamente, mas em rede. Não é 
possível mais comunicar sob forma exclusivamente unitária (um veículo) ou analógica. A 
digitalização se impôs como caminho para a manutenção de conteúdos. Museus, 

                                                            
1 Naturalmente não só a Wikipédia, mas todas as formas de buscas. O notável, nesse caso, não é o 

wiki mas o pédia. 
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Universidades, escolas, prisões, todos os mecanismos de disciplinarização descritos por 
Foucault, se valem das facilidades do digital, o que conduziu Gilles Deleuze ao esforço de 
produção de um texto (“Post-scritptum sobre as sociedades de controle”) no qual propõe o 
trânsito da noção de sociedade disciplinar para esta nova denominação e discorre sobre as 
implicações dessa mudança. 

No fundo, a permanência teimosa de uma forma de arte como a performance, sustentada no 
esforço por produzir a experimentação permanente, o imprevisível fruto do acaso, a ação 
contínua em tempo real, propositalmente ignorando uma suposta evolução gradativa da sua 
produção em nome de uma lógica espiralada, faz-nos pensar  no desejo de sempre repetir 
essa experiência do novo (mesmo que, contraditoriamente, seja uma repetição). Isto 
corresponderia a uma espécie de princípio fundamental da arte contemporânea. Não é difícil 
perceber idas e vindas nesta história de 50 anos da performance. Quando se imaginava que a 
body art dos anos 70 não seria mais praticada, conforme seus próprios protagonistas muitas 
vezes dizem, faz-se uma gloriosa retrospectiva de seu nome principal, Marina Abramovic, no 
MoMA. E por todo o lado artistas que inflingem dores, cortes e mutilações em seus corpos 
teimam em retornar e produzir instabilidades na cena. Sem contar o dado bastante importante 
do desenvolvimento, na esteira dos estudos culturais, da atenção ao discurso dos praticantes  
de modificação corporal. 

Mais dois exemplos interessantes: a diferença entre happening e performance foi discutida em 
profundidade (no caso do Brasil, temos uma das melhores abordagens senão talvez única no 
trabalho de Renato Cohen em Performance como linguagem (COHEN, 1989)). Pois com muito 
estardalhaço e um evidente desejo de repisar o caminho traçado anteriormente por Beuys , 
Jonathan Meese vem fazendo um tipo de performance que é obviamente  uma reproposição do 
happening. (http://www.youtube.com/results?search_query=Meese&aq=f ) 

O segundo exemplo é a exposição RE:akt!Reconstruction, Re-enactment, Re-reporting, curada 
por Domenico Quaranta (http://www.reakt.org/ ) . Segundo as palavras que podem ser lidas no  
site (a exposição e demais eventos situam-se na Eslovênia, com patrocínio do Ministério da 
Cultura daquele país): 

“Re-akt significa não só 'fazer novamente', mas 'para responder a / reagir imediatamente'; 
confronta atuais cânones ideológicos e intelectuais, as estruturas de poder, políticas, e os canais 
de distribuição, ao reencenar acontecimentos históricos selecionados. Através de processos de 
análise, desconstrução,  re-representação e (re) apresentação de relatórios, pesquisas e 
intermídia, o projeto RE: akt! examina o papel da mídia na manipulação das percepções e criação 
de (pós) modernos mitos históricos e mitologia contemporânea.” 

A possibilidade do reperformar foi aberta, sabemos, por propostas de Marina Abramovic e pelo 
comentário, a essa altura já diagnosticando o fenômeno, de Nicolas Bourriaud no seu Pós-
produção (BOURRIAUD, 2009). Mas o que me interessa, em ambos os casos, é o a-
cronológico procedimento da performance, dado que também foi recentemente assinalado por 
Barbara Clausen (CLAUSEN, 2010) em um artigo cujo título “Arquivos de inspiração” introduz 
esta idéia da atualidade de algo efêmero (CLAUSEN, 2010). Ou, como reza a epígrafe do site 
do Re-akt: "A história não é dada, ela tem que ser construída, é pura ficção, como em um 
romance."  A proposta é do grupo/site  0100101110101101.ORG. Alguém poderia, por 
exemplo, fazer a antologia de quantas reperformances foram feitas de Imponderabilia da dupla 
Abramovic/Ulay. A que aparece no site realizou-se no Second Life.  

 Qual é o significado, afinal, nesse contexto, da permanência de uma arte como a  
performance, com sua característica de lidar com o acaso, o efêmero, o passageiro, o não-
preparado, o metamórfico, a colagem, a justaposição, a estranheza, o esdrúxulo, o meramente 
factual (assim como também o comportamento raro), o repertório hollywoodiano e o 
contracultural?  
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São sempre os paradoxos como os de documentação e de tempo, citado agora. 

Quando discuti essa questão pela primeira vez em 2008, pareceu-me que a própria proposta 
da mesa redonda  onde eu estava, na ocasião, trazia em si o desejo de, por assim dizer, 
segurar o incontido voo das formas de compreensão que a epistemologia ocidental nos legara 
até que fossem implodidas pela filosofia, a ciência, enfim, alguns pensadores que todos 
conhecemos, na segunda metade do século vinte2. 

Tomo, por exemplo a questão do efêmero, também discutida há poucos dias: 

“a prática social do casamento ou o ritual de apresentação de uma nova moça à sociedade através 
da festa de debutante, também constituem espetaculares ações performáticas. Mas, hoje, quando 
todos os valores são questionados e um vazio parece ter sido deixado para as novas gerações, 
outras práticas performáticas mostram-se ritualísticas, mesmo que o tenham sido desde sempre, o 
que parece ter mudado é a nossa percepção destes eventos e depois, certamente, a expansão do 
conceito de performance a gestos antes não pensados (v. Schechner, 2003)”. (CRUZ e 
MENDONÇA, 2009) 
 

Pois foi mesmo Richard Schechner que afirmou a performance como um campo cuja amplitude 
vai dos rituais e cerimônias até a complexa ritualização característica das obras de arte. 
(SCHECHNER, 2006:17). O mesmo autor sugere oito tipos que incluem os negócios, o sexo e 
a brincadeira (sendo essa última uma das possibilidades da conhecida ambiguidade da palavra 
“play” em inglês). A própria denominação “performance” é atravessada de múltiplos sentidos. 
Nos boxes que acompanham o texto do livro de Schechner, autores como Goffman (1956) e 
Carlson (1996) tentam defini-la, cada um por seu ponto de vista. (SCHECHNER, 2006: 29, 31). 
Mas mesmo assim, o autor adverte que devemos tomar cuidado com generalizações pois, no 
nível corporal, “todas e cada uma performance é específica e diferente da outra. As diferenças 
encenam as convenções e tradições de um gênero, as escolhas pessoais feitas pelos 
performers...” (SCHECHNER, 2006:37). 
Vale-se o autor, afinal, da diferença entre “is” e “as” em inglês: 
 

“Qual é a diferença entre “é” performance e “como” performance? Certos eventos são 
performances e outros nem tanto. Há limites para o que “é” performance. Mas quase tudo pode ser 
estudado “como” performance”. Algo “é” performance quando um contexto histórico e social, uma 
convenção, uma tradição dizem que é.” (SCHECHNER, 2006:38) 

 
No texto que escrevi anteriormente sobre o tema ao qual volto aqui, sugeri que a performance 
seria a “mais perfeita tradução” do contemporâneo. Mais que isso, ela talvez possa ser seu 
operador pragmático, no sentido de servir a esta ambiência nebulosa (para alguns líquida, para 
outros fluida e para outros ainda gasosa) como incorporação, dando-lhe fisicalidade, expondo-
lhe os impasses.  
 
O texto se encerra aqui mas a questão, é claro, não se finda. O debate já não é novo, como 
bem assinala Barbara Clausen: “Desde o começo dos anos 90 estabeleceu-se um consenso de 
que (...) o status ontológico da arte da performance é uma construção, sustentada por sua 
natureza contingente”. E acrescenta, em nota a essa observação,  a referência ao debate que 
reuniu “uma troca de opiniões e ensaios entre Peggy Phelan, Philip Auslander, Amelia Jones e 
outros.” (CLAUSEN, 2010: 20, 24) Em seguida cita os livros desses autores que questionam a 
política, o corpo e a mediatização vis-a-vis o caráter “ao vivo” da performance.  Como a autora 
observa ainda, trata-se de uma rede de articulações de interpretações sobre a história. A cada 
vez, portanto, que dela se apodera um novo uso periférico, novas luzes e entendimentos são 
possíveis. Essa me parece uma razão bastante suficiente para que deixemos que esse 
privilégio da indefinição continue a ser uma das riquezas da performance. 
 
Se ainda assim se quiser outras razões, resumo as expostas aqui: o caráter de expansão da 
linguagem, sobretudo atualmente; a sua “natural” resistência à apreensão cognitiva 

                                                            
2 Uma primeira abordagem desse problema encontra-se no texto “Na indefinição do contemporâneo, a 

performance”, apresentado na  IV Semana de Artes de Ouro Preto, maio de 2008. A mesa tratava do 
tema “a indefinição do contemporâneo”. 

maria
Highlight
A Arte, como instituição, diz o que é e ponto. Não há o que questionar, não há tradição mais potente do que ela.

maria
Highlight

maria
Highlight

maria
Highlight



racionalista, a sua amplificação geográfica, a sua reverberação em vários contextos (ela 
mesma sendo um),  sua congenialidade a outras formas emergentes de invenção artística que 
resultam de misturas e apropriações de formas tradicionais ou sucatas culturais, a sua 
predileção pelo evento efêmero, precário, dificilmente apreensível, a sua resistência às 
clássicas ordens identitárias, o seu caráter de proximidade ao subalterno, sua expansão em 
lugares antes ignotos, sua formulação em uma temporalidade espiralada (sem a teleológica 
perspectiva de um progresso linear-ascendente), a amplitude de seu campo de pesquisa, sua 
ilógica, sua predileção pelo paradoxo, o experimental. Por que deveríamos abrir mão desta 
conquista que é dispormos de um modo de dizer/fazer/pensar  em arte que resiste às 
definições? Vamos adiante afirmando a dúvida. 
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