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RESUMO
A presente pesquisa analisa, por meio da hipótese do rastro performativo, as potências do corpo, aces-
sando documentos e vestígios performativos de trabalhos realizados ao vivo (presencialmente), além de 
seus desdobramentos em imagens, objetos, instalações, vídeos e entre outras. Algumas obras produzi-
das durante o período do doutorado são o ponto de partida para a reflexão poética e política acerca da 
presença, instante presente e trânsito a um tempo do corpo que não sabemos exatamente qual é, porém 
através de seus documentos de performance ou novos trabalhos - seja a partir das ações do corpo da 
artista ou do público - são ativados em tempos distintos e colocados em relação ao agora. A pesquisa é 
dividida em dois grupos de trabalhos: individuais (Rastro de Mim) e coletivos/colaborativos (Rastro do 
Outro), fechando com o trabalho (Antworte/Resposta) como união das divisões em grupos, para refle
xão acerca de estratégias sensíveis de como o rastro performativo, releva performances e engrenagens 
sociais, polícias e sistêmicas. 

ABSTRACT
This research analyzes, through the hypothesis of the performative trail, the powers of the body,  
accessing documents and performative traces of works performed live (in person), in addition to 
their unfolding in images, objects, installations, videos and others. Some works produced during the  
doctoral period are the starting point for poetic and political reflection about the presence, present 
moment and transit to a time in the body that we do not know exactly which it is, however through 
its performance documents or new works - either from the actions of the artist’s body or from the 
public - they are activated at different times and placed in relation to the now. The research is divided 
into two groups of work: individual (Rastro de Mim) and collective / collaborative (Rastro do Outro), 
closing with work (Antworte / Response) as a union of divisions into groups, for reflection on sensitive 
strategies of how the performative trace reveals social, police and systemic performances and gears.
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(Caminhos, interlocuções e contaminações) 

Somente na fotografia, ao revelar-se o negativo, revela-se algo que, 
inalcançado por mim, é alcançado pelo instantâneo: ao revelar-
se o negativo também se revela a minha presença de ectoplasma. 
Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de uma 
ausência?  - Clarice Lispector, A paixão segundo G.H. 

 Era uma vez uma performance. Ou melhor, era uma vez o instante presente. Ou 
melhor, não era mais. Esta tese é sobre contar uma história de algo quase impossível 
de contar: uma performance. Também entendo esta  pesquisa como um documento de 
performance não-linear. É sobre documentar através de uma escrita não-linear. É sobre 
encontrar suportes para imprimir vestígios entre palavras, gestos, memória, voz, ruído, 
cheiro, texturas, fotografias, vídeos, objetos, instalações, esculturas, etc. E ainda, é sobre o 
que estes vestígios de ações virão a ser enquanto potências que não a ação ao vivo. Mas para 
além de documentar uma performance e entender os seus possíveis simulacros, dúvidas, 
contradições e testemunhá-lo como algo vivo e independente, esta tese tem como objetivo 
percorrer o caminho do rastro deixado por uma performance e sua hipótese de permanência 
na pequena fábula da arte contemporânea destinada a arte performance.
  Essa tese, então, é parte deste processo da construção do ato de documentar 
(entendendo a documentação de forma ampla que percorre um antes, um durante e um 
depois) de alguns trabalhos selecionados nestes quatro anos de produção artística em 
performance durante o doutorado. Uma parte é a escrita de uma investigação acerca da 
performatividade dos documentos de performance através de uma metodologia de afetação, 
criando estratégias entrópicas, revelando uma artista-vírus a partir de uma constelação 
de perguntas acerca dos vestígios deixados por ações em performance arte e a potência 
disruptiva de um corpo que se faz presente a partir desses rastros.
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 Baseada no título poético, conceito e método do rastro performativo, analiso minha 
produção a partir do caminho deixado pelos meus trabalhos efêmeros, suas interlocuções 
e contaminações, além da importância e relevância em gerar um arquivivo ou seja um 
repertório ativável através dessa documentação vestigial.
  O problema se apresentou para mim desde o início da pesquisa, a partir da 
constatação de uma prática recorrente na minha produção e através do contato com alguns 
autores que me causaram inúmeras perguntas e inquietações a respeito da performance, 
da performatividade e dos desdobramentos pósperformance. O primeiro deles, o texto de 
Philip Auslander, intitulado “A performatividade dos documentos de performance” (2006)1. 
Quando li este texto estava estudando a obra “Unmarked: The politics of performance” 
(1996), onde os conceitos de instante presente  e desaparecimento desenvolvidos pela 
pesquisadora dos estudos da performance em NY, Peggy Phelan, me foram revelados. O 
confronto entre esses dois conceitos e estudos que seguiram a partir desse impulso me 
fizeram chegar num terceiro conceito no qual comecei a entender a minha produção como 
um rastro performativo. A partir desse conceito operacional selecionei os trabalhos e os 
dividi em dois grupos de projetos (O Rastro de Mim e o Rastro do Outro), olhando para três 
exposições individuais e ainda para um programa de performance que coordeno, cuido e curo 
para analisar esse gesto/conceito que emerge a partir do que estou produzindo recentemente.
 O texto de Auslander me levou para a obra “Perform, Repeat, Record Live Art 
in History”, editada por Amelia Jones and Adrian Heathfield (2012), onde diversos 
artigos de pesquisadores foram fundamentais para a construção do problema, hipótese, 
gesto, conceito do rastro performativo, tais como “The Artist is Present-Artistic 
  Re-enactments and the Impossibility of Presence” (2005), “Presence in Absentia- Experiencing 
Performance as Documentation” (1997), todos de Amelia Jones. O questionamento trazido 
por Jones e Heathfield sobre o agora e o recém passado, e os possíveis espaços temporais 
entre a ação presencial e sua permanência, ou ainda a constatada impermanência de uma 
performance. Além das obras citadas acima, “Material Traces: Performativity Artistic 
Work’, and New Concepts of Agency” de Amelia Jones (2015), também faz essa reflexão 

1. Originalmente publicado Philip Aus-
lander, “The Performativity of Performance 
Documentation”, Performing Arts Journal 
(PAJ 84), 2006, vol. 28, no. 3, pp. 1–10.
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sobre a performatividade do vestígio de performance. E nisso uma sequência de perguntas 
transbordam em mim a partir do problema/hipótese principal da pesquisa que é o que 
acontece com uma performance depois que ela desaparece.

Performance precisa gerar documento? O vestígio que fica é desdobramento e parte 
do trabalho? Performance é o que aconteceu no aqui e agora e o resto é só documento? A 
ontologia da performance está na presença? Documento pode ser performativo? Qual a 
diferença entre registro e documento performativo? A ação de ativar e mapear a memória é 
também uma performance? Quais as diferenças entre arquivo, vestígio e documento? Como 
se ativa a experiência através da memória? Como se atinge o sensível por um instante que 
foi arquivado no presente? Cabe a performance se adequar ao sistema de objetificação do 
mercado? Quando documentamos e nos preocupamos em gerar material pós-performance 
não estamos nos enquadrando em algo que a performance não se enquadraria? O que é 
relevante num arquivo de performance? Deixar a memória ativa e presente depois da ação? 
Ativar um arquivo não seria criar um novo trabalho? 

A partir desse problema, interessa-me investigar os desdobramentos que o meu 
trabalho com performance nas artes visuais tem me encaminhado. Imagens acabam ficando, 
seja através de fotografias, vídeos, objetos ou instalações. Interessame a performatividade 
deste material, destes trabalhos que geram outros trabalhos independentes. Um vídeo que 
gera uma fotografia, uma instalação que gera uma performance. Uma performance que se 
transforma em uma escultura ou em uma instalação.

Neste estudo, então, procuro analisar, a partir de minha poética e de marcos 
teóricos da performance nas artes visuais, filosofia e teorias de gênero, a performatividade 
dos procedimentos utilizados que abrangem estratégias relativas ao corpo, sem que este, 
necessariamente, esteja incluído  tais como objetos, instalações, vídeos e fotografias  e 
entender como a presença da ação permanece na sua ausência.

E ainda como o meu corpo pode ser (re)significado a partir dos desdobramentos e 
registros de performance. A questão que se coloca é: de que forma os registros de performance 
possibilitam que o corpo seja percebido como depositário de memória e história de algo que 
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desapareceu (performance), algo que se tornou invisível como presença e ação, mas que 
permanecerá visível e comunicante através da linguagem audiovisual e fotográfica? Seriam 
os registros (entendendo registro enquanto tudo o que é vestígio) de performance apenas 
documentação ou, a partir dos desdobramentos da imagem, constituem-se como obra ou 
parte da obra?

Na pesquisa também procuro investigar algumas questões surgidas a partir dos meus 
trabalhos no que diz respeito ao tempo e a duração com que o corpo se transforma e leva o 
trabalho para outros caminhos através da sua exaustão na performance duracional. Como se 
dá o espaço de performação entre o corpo e a câmera no ato das fotos/vídeoperformances? 
Como a imagem e o corpo se desdobram a partir da utilização da tecnologia, como por 
exemplo o compartilhamento em tempo real ou via redes sociais? Como a comunicação 
entre o outro (público), performer e fotografia/vídeo se modifica num processo artístico que 
parte da ideia de uma performance feita para uma câmera, na ausência de público no seu 
instante presente, mas que no momento da exposição (re)significa a relação entre o corpo e 
as câmeras, abrindo o instante presente para um visitante? Como os espaços de performação 
ou a performatividade se manifestam  em trabalhos que se manifestam enquanto objetos ou 
instalações?

O corpo, através destes desdobramentos, é transposto para temporalidades distintas 
que são acessadas por registros, vestígios ou novos trabalhos gerados por ele, e é neste 
trânsito performativo em que se encontra toda a minha prática e pesquisa. Como entender a 
performance e performatividade do vestígio de uma performance e seus percursos temporais 
e duracionais? A questão que se coloca é quanto dura uma performance ou o quanto dura a 
minha prática de performance, qual a sua permanência, como ela se arquiva e se organiza? 
Como este arquivo é ativado? Seria ele um arquivo ou um repertório, segundo a diferenciação 
de memória através de ações incorporadas?

A partir destas questões levantadas, nesta tese e a partir dela, apresentarei alguns 
trabalhos de minha produção recente no campo da performance, vídeo, fotografias, vestígios, 
os quais me levam a refletir a respeito do corpo, da participação e seus desdobramentos 
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enquanto vídeos, fotografias, vestígios, objetos e possibilidades no campo da arte imaterial, 
gerando signos e significações através do seu rastro performativo.

No capítulo um “Rastro Performativo”, abro com um poema-manifesto falando do 
meu corpo e de onde entendo que parte a criação dos trabalhos. Em seguida apresento o 
conceito de rastro performativo, como método e análise apontando alguns caminhos teóricos 
que levam até ele. Para estudar os aspectos teóricos do termo criado, elenquei alguns 
teóricos dos estudos em performance, performatividade e presença tais Peggy Phelan 
(1996), Schechneer (2006), Melin (2008), Paul Zunthor (2007) Bia Medeiros, Diana 
Taylor, Phillip Auslander (2006) e  J.L. Austin(1990), Gumbrecht (2016), Jens Hoffman 
&Jonas Jons (2005), Butler (2003); Bénichou (2016), Schneider (2001), Jones (2012).
Em seguida, crio a PHRP - Pequena História do Rastro Performativo, trazendo uma série 
de projetos, exposições e acervos de performance no Brasil e ao redor do mundo, e fecho 
com dois projetos de minha autoria: o PPPP - Programa Público de Performance Península, 
citando as residências e sobretudo a exposição “Paradigma da Presença”. O capítulo fecha 
com a exposição “Aorista”, um exemplo do conceito e método aqui trabalhado, mostrando 
obra a obra desta exposição individual.

No segundo capítulo, sobre o meu rastro, falarei desse grupo de trabalhos individuais 
trazendo as performances dos projetos “Psicografando Tunga” e “CORVA”. “Psicografando 
Tunga” é um projeto realizado a partir de uma residência artística em Terra Una, na cidade 
de Liberdade/MG. Projeto que começou em 2016, em que construí uma longa trança de 
cabelos artificiais e que chegou a 25 metros em 2017 e que teve seu epílogo na sua destruição 
em maio de 2018 através de um vídeo no município de Viamão/RS. Abordarei sobre o 
processo da  residência artística onde parte do trabalho enquanto potência e processo de 
imersão, experiência e território do entre, relacionando questões de arte e vida a partir 
da teoria de corpo sem órgãos de Antonin Artaud (1999), Deleuze e Guattari (2012) 
entrecruzadas pelas questões de estética relacional de Nicolas Bourriau (2009), corpo-coisa 
de André Lepecki, corpo utópico de Michel Foucault (2013), corpomídia de Greiner e Katz 
e o conceito de entrelaçamento de MerleauPonty (2004). “Corva” é uma exposição que 
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parte de uma performance e o rastro performativo de apresenta em diversos suportes, para 
isso trago as referências de artistas, entre eles, Rebecca Horn, José Carlos Garcia, Wim 
Wenders, entre outros, assim como aspectos teóricos de Derrida, Deleuze e Peter Paul 
Pelbart e Rancière (2011).

No terceiro capítulo, “O Rastro do Outro”, selecionei a constelação de trabalhos 
colaborativos e participativos, tais como performances “Avesso”, “Combate” e “Xanastra”. 
Aqui discuto um ponto fundamental em minha pesquisa que é o trabalho com colaboradores/
participantes. Essa ideia de trabalho relacional, acaba sendo uma forma de redistribuição 
do sensível. Desde a elaboração do trabalho esses colaboradores/participantes como 
provocadores ou ativadores do espaço-tempo performativo proposto pelo meu corpo. Este 
corpo que se desdobra. Se desdobra em ações, se desdobra via outros corpos, se desdobra 
pelos dispositivos, vídeos, fotografias, objetos e pela sua duração no tempo. Como os outros 
corpos mudam a direção do meu corpo? Como eu lido com a imprevisibilidade do outro? 
Como eu faço para lidar com o apego, as emoções e as expectativas desta simbiose? E a 
questão da autoria? De quem é a obra? A desestabilidade é inata a qualquer corpo e como ela 
acontece dentro da instalação e do objeto interativo? Quais são os limites entre a participação 
espontânea e induzida pelo artista? A noção de autoria compartilhada existe de fato? Entre 
outras questões que discuto nestes três trabalhos selecionados neste capítulo. Avesso é um 
trabalho recente, realizado em 2018 na Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre/RS, 
em colaboração com o artista Maurício Ianês. Trata-se de uma instalação-ação que está 
em permanente crescimento e transformação do espaço. Um trabalho de investigação e 
acumulação dos resíduos inorgânicos produzidos no período de ocupação da instituição para 
uma análise e compreensão do sistema de arte atual, questões sociais e políticas que se abrem 
a partir desta discussão de crítica institucional e processos participativos na arte. Para 
discutir as questões levantadas por este projeto, trabalhei também o conceito de estética 
relacional, de Nicolas Bourriaud (2009), e participação por Allan Kaprow (1971) e Claire 
Bishop (2006), além de trazer questões levantadas sobre performatividade por J. L. Austin 
(1990), Judith Butler (2016) e Peggy Phelan (1996) para discutir o vestígio da ação, o 
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rastro e a transformação de uma ação em um objeto/escultura performativo. Também neste 
capítulo serão trabalhadas questões a partir dos livros “O Espectador Emancipado” (2012) e 
“Partilha do Sensível” (2009), de  Jacques Ranciére, e o processo e vivência da performance 
duracional “Combate” (2018). Trata-se de uma performance de 8 dias, onde permaneci no 
Museu Militar Comando do Sul, em Porto Alegre/RS. Aqui trarei algumas teóricas do campo 
do feminismo interseccional, Judith Butler (2016), Grada Kilomba (2019) e Andrea Dworkin 
(1974), para abordar o leitmotive da performance que é também a sororidade,  problemas 
de gênero e pontos de negociação institucional. O trabalho “Xanastra”, trogo para discutir 
as questões de como uma performance vira uma exposição aprofundando também conceitos 
de gênero e performance, através de uma residência artística colaborativa, realizada dentro 
também do programa PPPP (Programa Público de Performance Península).

No quarto e último capítulo “Antworte ou Resposta”, une-se o rastro de mim e o rastro 
do outro, remixando as duas constelações de trabalhos em uma performance participativa de 
mesmo título do capítulo. A performance que foi realizada durante o período do doutorado 
sanduíche em Hochschule, na Hannover University of Applied Sciences and Arts, traz o 
contexto de minha vivência como estrangeira na Alemanha, processo que se consolida em 
2019, mas que vem acontecendo desde minha primeira residência em 2017 no país. A partir 
da pergunta: “o que é ser um estrangeiro?”, o público é convidado a escrever palavras em 
resposta a esta provocação em minha pele. A partir desta performance relaciono com os 
autores Julia Kristeva e Jean Luc Nancy, assim como Gumbrecht (2016) e Agamben para 
pensarmos os estrangeirismos a partir do que o trabalho aciona, também uso a oportunidade 
para refletir também acerca da nudez e da censura, que permeiam meus outros trabalhos 
em meu processo em performance participativa enquanto mulher, performer e ativista como 
rastro performativo desta performance. O capítulo fecha com uma breve reflexão acerca 
da performance no ambiente digital e da possível heterotopia como rastro performativo 
criada através da performance arte em meu trabalho mirando para  futuras pesquisas e 
desdobramentos, suas intersecções, redistribuições, circulações, redes possíveis em tempos 
de pandemia do covid-19.





Capítulo 01 
Rastro performativo
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1.1 CORPO ESTÚDIO - POEMA-ENSAIO DE UM CORPO QUE DESAPARECE PARA DEIXAR UM RASTRO
 

 Começar de onde parei. Com desenhos intraduzíveis. Por palavras inventadas pela 
incomunicabilidade. Por diversos traços e palavras desenhadas na minha pele. Por asas cons-
truídas por acupuntura. Começar pela cura e pelo fim. Pelo vapor da chuva no asfalto. Por 
um bloco de gelo derretido. Por 115 kg de resíduos da Fundação Iberê Camargo provindos 
de uma ação de dois meses, que ao serem  colocados em uma prensa se tornam um grande 
bloco de lixo ou uma escultura de performance. Começar por uma trança desfeita. Começar 
por restos de cabelos sintéticos. Por um risco de giz que desfaz a palavra artista, público e 
obra no asfalto. Construir pontes através de Claudia Paim.  Começar por um arquivivo de 
objetos e doações através de um kit de sobrevivência da sororidade. Construir uma episteme 
da minha poética. Uma episteme da performance do ponto de vista do sul da América Lati-
na. Estar entre restos, vestígios e rastros que resistem ao tempo de uma ação performativa. 
Começar pelo desdobramento desses restos de trabalhos que viram independentes e ainda 
performativos. Poderiam esses restos serem parte do repertório que constitui o corpo que 
realiza essas ações, que deixam estes fragmentos? Ações que deixam pistas. Pistas indis-
ciplinadas. Pistasfluxo. Fluxos de ações. Multiplicidade de direções. Ações mito de Sísifo. 
E assim faço rolar a pedra. A minha pedra. Mito de Sísifo enquanto processo de criação 
artístico. Resiliência ou resistência? Re(existência). Criar para mim um corpo sem órgãos. 
Criar com um corpo que seja capaz de produzir a crítica do próprio trabalho, quebrando a 
hierarquia de quem escreve e quem produz o gesto.  Gerar um gesto político. Disruptivo 
como potência.
 No meu processo artístico em performance arte, um trabalho sempre acaba se des-
dobrando em outros trabalhos. Procedimentos de contaminação. Imagens, sonhos, imagi-
nação, entrelaçamentos. Acontecimentos. Rastros de acontecimentos. São performances 
que viram fotos, vídeos ou impulsos que viram ações, que viram registros, que viram objeto, 
que viram documentos de performance e que impulsionam uma nova performance. O meu 
corpo é o ponto de partida. O ponto de partida é o dominó. O signo do dominó em movimento 
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de queda. Uma peça cai e toca na outra que a leva a cair e assim sucessivamente. O dominó 
precisa encostar na peça para que assim ela siga seu movimento. Vejo o percurso dos meus 
trabalhos como essa imagem do dominó em ação. Efeito dominó. Efeito cascata. Cachoei-
ra de vestígios. Para que o próximo trabalho aconteça é preciso que tenha um toque do  
anterior. Os assuntos se repetem, o mundo me contamina.  Meu corpo é um espelho. Um 
corpo que desaparece, mas continua a estar presente. Ele se desdobra pela ausência e pe-
los vestígios deixados. O efeito dominó também é uma ação performativa, pois o fim de 
uma ação desabrocha em outra ação. Um movimento contamina o outro e o outro e assim  
sucessivamente. No meu processo as trocas se dão por meio da contaminação, do contato, da 
sucessão e do desdobramento. Da troca, da colaboração e da participação.
 Também percebo o meu corpo como um corpo estúdio, como um corpo atelier.  Esse 
lugar de provar, testar, experimentar, compartilhar, contaminar, intuir, perceber, sentir. O 
corpo é o lugar de construção e desconstrução. Meu corpo morre a cada performance. Depois 
ele nasce de novo. Meu corpo precisa se descolonizar. É no corpo, ou através do corpo, seja 
em fragmentos dele ou em objetos ativados por ele que meu trabalho chega no mundo. Meu 
corpo contaminado pelo repertório  que ele mesmo produz,  corpo extremo, que se permite 
ser água, ser ar, ser cabelo, ser penas e agulhas, ser giz, ser gelo e ser gás. Meu corpo é per-
meado pelos extremos, extremos do outro e de si próprio. Extremidades, bordas e fronteiras. 
Corpo território do erro e do experimento. Corpoescrita. CorpoNarrativa. Corpo lugar da 
marca. Corpo luta de classes. Corpo-trauma. Escrevivências de Sueli Carneiro. Corpo in-
scrição de Cecília Vicuna. Corpo em crise de Christine Greiner.
 É no corpo que o meu trabalho tem seu primeiro impulso. É dele que as experiências 
partem para se transformarem em imagens, sejam ao vivo, em fotografias, vídeo, objetos 
ou instalações. É na ausência e na perda também que encontro a presença do meu corpo. A 
presença através da ausência. Por isso todo material que eu produzo depois dessas ações po-
dem ser entendidos como um corpo imaterial que aparece após as ações que tenho proposto 
em outros suportes. Um corpo rastro. Um rastro performativo.
 Há também os trabalhos dirigidos para a câmera, trabalhos onde o corpo se coloca 
performando para a câmera, mas que em exibição em outra temporalidade também se torna 
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imaterial num dado momento após o seu desaparecimento. Um exemplo é o fechamento do 
projeto Psicografando Tunga”, um vídeo de longa duração (47 minutos), assim como ações 
realizadas para a câmera do celular no trabalho “Combate”. Os vídeos eram postados em 
temporeal em redes sociais tais como Instagram e Youtube. Algumas delas, por exemplo, 
têm duração de 24 horas online e depois desaparecem. Tornando a presença on-line efêmera. 
Este corpo que se desdobra por entre materialidades, dispositivos e  temporalidades tem se 
interessado cada vez mais em ações que acontecem e se afetam com a presença de outro/ou-
tra. Outro ponto fundamental para entender este corpo, é que as ações, tarefas e instruções 
que coloco como desafio a ele em projetos individuais/coletivos ou programas de residência 
artística de longa duração são fruto da potência em que ele se coloca. Os trabalhos discuti-
dos no contexto da tese, estão lidando também com questões relacionais e participativas de 
longa duração.
 Tenho entendido que os limites temporais desestabilizam esse corpo em pesquisa e 
que levam a alterações no ser/estar deste corpo através da exaustão pela passagem do tem-
po e por algumas repetições. 
 Essa instabilidade ou estado de crise, fazem com que algumas mudanças aconteçam 
no decorrer destes tempos, que são sempre estabelecidos por mim. Essas mudanças também 
geram relações e laços estéticos que acabam interferindo no processo e resultado das per-
formances que realizo.
 Este corpo sempre está em contexto. Em contexto com assuntos e temas da atuali
dade que afetam diretamente o meu cotidiano micro-político e também o macro-político. 
O que quero aqui apresentar é que os acontecimentos políticos/sociais/econômicos, assim 
como sistema e campo da arte também são impulsos para que essas ações sejam propostas 
por mim, para o meu corpo e para artistas que convido a trabalhar comigo em projetos es-
pecíficos, e para o público que visita e/ou participa das ações. 
 Um corpo mutável, transformável, desejante e desejável.  Estar presente é estado de 
pólvora, de vapor, de névoa e de gás. 
 Em “O que vemos, o que nos olha” (2010), Georges DidiHuberman fala da proxi-
midade e distância expostas por algo que oscila entre estar presente e o seu possível desa-
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parecimento. Guardar algo é uma tentativa de aproximarnos com um tempo que não sabe-
mos exatamente qual foi. Paradoxalmente nos aproximamos em situações de um iminente 
desaparecimento. O vestígio da performance é o esforço de estar em um lugar que nunca 
estivemos enquanto espectador.
 A ideia de um resultado único e fechado também cede lugar ao processo e à experiên-
cia. Muitas vezes os desdobramentos e interferências  do visitante no trabalho levam a luga-
res desconhecidos, sejam de ação ou estéticos. Em “Avesso”, uma ação/instalação em site 
specific  que realizei em parceria com o artista Maurício Ianês, na Fundação Iberê Camargo, 
o projeto de performance e participação tinha como objetivo, através de quatro ações espe-
cíficas, dar visibilidade ao invisível.
 O que eu poderia guardar de uma performance? Uma ideia de registro, registro este 
que poderia compor um arquivo, a ideia de um arquivo que possa ser ativado, um arquivo 
performativo, material e imaterial em diversas camadas  desde um texto, uma fala, uma 
imagem, uma memória, um arquivo que possa ser vivido novamente, ou um arquivo (re)vivo. 
Por isso, crio o conceito de rastro performativo para elucidar e colocar em choque a noção 
de documento de performance, também um dos temas de interesse da minha pesquisa, que 
reforça a idéia que o documento de um trabalho é aquilo que vem após todas as fases: desde o 
brainstorm, a pesquisa, a prova, o processo e a execução de um projeto. E ainda entendendo 
que este documento, conforme o seu registro, pode ser a própria obra de arte.  
 Meu corpo é um documento, um repertório a ser ativado em diversos tempos. Meu 
corpo é tempo e duração. Meu corpo é bomba e também dilúvio. Meu cérebro tenta se sepa-
rar do resto do corpo, sovado e comprimido por idéias explosivas. Sensação de andar em 
cacos de vidro, um pisar em ovos. Como também ser performance em escrita, ser uma escrita 
ação. Como não se engessar em meio a teorias. Em busca de um corpo zoé em contrapon-
to ao corpo bios. Fazer rolar a pedra. Que não seja sempre a mesma. Que consigamos dar 
vida ao texto. Por fim fecho o prólogo parafraseando Guillermo GomezPeña: “Se todas as 
universidades de arte fizessem o esforço de salvar esses arquivos de performance em perigo 
das nossas mãos desastradas, uma importante história estaria salva; uma sobre a qual rara-
mente se escreve precisamente porque ela constitui o espaço negativo da cultura, como na 
fotografia e não na ética” (GÓMEZPEÑA, 2008, p.30).
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1.2 POR UMA TEORIA DO RASTRO PERFORMATIVO

“A performance morreu. Viva a Performance!”
(Jens Hoffman & Jonas Jons).

 Como artista da ação, do corpo, da performance e  elasticidade do performativo, 
tenho exercitado na minha produção o que Gumbrecht (2016) chama de imaginação crítica, 
guiada pela intuição, entusiasmo e experiência. Esta escrita também é um rastro. Como tra-
ta Phelan (1996), “o exercício ‘impossível’ de escrever sobre performance”. O que escrevo é 
registro, vestígio, pista, desdobramento dos trabalhos que tenho realizado em performance 
e de quais caminhos eles seguem. 
 Por isso, entendo esta pesquisa como um rastro performativo. Após a presença do 
meu corpo que age em performances, que se transformam em outras coisas (objetos, insta-
lações, entre outras), não necessariamente pautadas pelo mercado, mas que ao meu enten-
der das artes efêmeras, podem tomar rumos nos mais variados códigos do sistema das artes. 
Deixo essas pegadas em forma de imagens e texto vislumbrando contribuir para o campo 
dos registros, documentos, arquivos, e vestígios imateriais passados-presentes-futuros das 
performances arte e de como pensamos essa documentação performativa e suas possíveis 
ativações enquanto repertórios através do que proponho ser chamado rastro performativo. 
 Neste vasto campo dos estudos sobre performance, nos chamados Performance  
Studies em NY, dentro da diversidade em que a compreendemos hoje - com/sem platéia, e/
ou para câmera, sendo também audiovisual e fotográfica, instalativa, impressa. Me interessa 
como é guardada, organizada, documentada, arquivada, e principalmente como lidamos com 
a sua inexorável e indissociável perda, sobretudo nas ações presenciais que carecem de mais 
cuidado. A partir do conceito de rastro performativo, pretendo levantar um pensamento 
crítico sobre os casos de reapresentação, reencenação ou mesmo das exposições de arquivos 
e documentos de performances, que têm sido vistas por algumas críticas como experiências 
falhadas (BÉNICHOU, 2016). E ainda pesquisadores e artistas que não concebem a ex-
tensão da ação ao vivo como algo a ser circulado como objeto do mercado.
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 Na minha formação no campo das artes cênicas (Departamento de Arte Dramática - 
UFRGS) nos anos 2000, os registros de performance eram muito precários ou inexistentes, 
até mesmo no campo do teatro. Por esse motivo, esta tese (que obviamente, não se encerra 
aqui) tenta responder a inquietação dessa relação entre performance e documentação da 
performance, por meio do conceito de rastro performativo aplicado à minha produção.

A noção de documento é subtendida pela ideia de autenticidade (o  documento 
é uma prova), de vestígio (ele tem um valor testemunhal), mas  também por 
um valor didático (ele informa; instrui), como indica sua etimologia  latina 
(documentum, do verbo docere, que significa “ensinar”). Ao reconduzirmos  
essas três acepções do termo, podemos considerar, a priori, que a documen-
tação  que os artistas estabelecem sobre suas obras constitui um vestígio 
delas, que esse  vestígio atesta sua existência e as instrui (BENICHOU, 
2003. p. 171).

 Aqui  faço o exercício de pensamento do risco, da incerteza, da ambiguidade, con-
tradição e disrupção. Um desdobramento do trabalho que realizo como artista.  Este texto 
é parte desse trabalho, conectado a todas as performances aqui analisadas e cruzamentos 
teóricos, críticos, históricos e também com a prática de outros artistas.
 Através da minha poética e processo criativo, confronto e relaciono alguns conceitos: 
performance  Peggy Phelan (1996), Schechner (2006), Melin (2008) e Zumthor (2007); 
presença  Gumbrecht (2016); performativo  Austin (1990),  e Butler (2003); documento 
de performance  Auslander (2006), Bénichou (2016), Schneider (2001), Jones (2012); e 
Aura e Reprodutibilidade (Benjamin (2013). Analiso o que provoca o desejo de juntá-los, 
construindo um novo conceito que fundamenta esta pesquisa, tentando apresentar o que é 
um rastro performativo e como ele acontece no meu trabalho relacionado com outras práti-
cas. 
 Hoje muito mais do que ser arquivado, o documento de uma performance também faz 
parte de um repertório de práticas incorporadas como um importante sistema de conhecer 
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e transmitir conhecimento, como afirma Diana Taylor (2013),  imagens, ações, esquemas, 
instruções, registros de vídeos, oralidades que podem ser acessadas e re-performadas ou 
reincorporadas. Chamo de um documento performati-vivo, ou seja, que se re-performa em 
si mesmo a cada repetição de si, se transformando numa nova ação. Os registros de uma 
ação em vídeo ou fotografia, tornam  também o reconhecimento novamente ativo ao ter uma 
segunda, terceira ou quarta testemunha. O problema maior é o como isso tem sido mostrado 
e o que se questiona é se esse efeito de fato é sentido como presença.

São várias as falhas deste modelo de exposição [a autora se refere as ex-
posições de documentos de performance]. A divisão criada por este modelo 
é desconhecida no funcionamento dos documentos e nos artefatos oriundos 
das práticas artísticas performativas. Os artistas fazem, ao contrário, um 
embaralhamento voluntário das categorias documentárias e artísticas. Por 
isso, essas propostas de curadorias não permitem compreender o funcio-
namento estético dos documentos que elas relegam ao nível mais baixo da 
escala de valores; e tratam os mais valorizados conforme as categorias esta-
belecidas pelas belas artes, apagando suas funções de acessório, de cenário, 
de mediação direta ou de retroação, etc., nas performances. Quando possuem 
uma parte live, muitas vezes elas reconduzem as ordens e os dispositivos 
do espetáculo e do teatro que os artistas da performance tinham rejeitado 
(BÉNICHOU. 2006. p. 76). 

 André Lepecki em seu texto “Not as Before, but simply: Again”(2006), questiona  
a re-performance assim como Rebeca Schneider, em “Performing Remains: Art and War 
in Times of Theatrical Reenactment” (2001), faz um percurso histórico da reencenação, 
mostrando como a ativação de uma performance que passou se dá pelo reenactment ou 
re-performance, como encaramos a questão dos restos e como isso pode ser problemáti-
co dada a irreprodutibilidade da performance, segundo o conceito de instante presente de  
Peggy Phelan (1996).
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 A citação provocadora no início deste texto “A performance Morreu. Viva a perfor-
mance!” (Jens Hoffman & Jonas Jons, 2005) envolve a contradição da própria vida, da 
presença e tempo presente e também da premissa de que a performance uma vez feita, não 
poderia ser feita de novo. Ao mesmo tempo, a performatividade, esse campo mais abrangen-
te, a ressuscita e, como um axioma, reanimando não só o nosso trabalho que passou, mas 
a situação em que ela é mostrada, envolve uma outra ação ou instante presente posto em 
relação. Afinal, sem esse arcabouço do seu rastro performativo não poderíamos pensar a 
partir desses acontecimentos efêmeros que tanto nos estimulam. 

Distante de outras formas de arte, na medida em que nunca pode ser rea-
lizada precisamente da mesma maneira duas vezes, a obra de arte efêmera 
existe tanto no momento de sua encenação como muito depois nas memórias 
de seus espectadores e seus testemunhos, bem como em objetos materiais, 
mídia visual e texto, todos os quais oferecem novas possibilidades críticas 
(JONES, 2012. p. 09).

Então, o que seria esse conceito?
R A S T R O  
WEG em alemão
do alemão para o português: caminho
      Caminho
  Percurso
      EXtensão
           continuAÇÃO 
           depois 
           resto
           route 
           rota, rumo
           R E M A I N
PerformATIVO 
ser AÇÃO
em esperanto performativo
to perform em inglês
transformar em ação
entender ação
ATO de transformar em performance
R A S T R O  P E R F O R M A T I V O 
vestígiar 
document-ação 
registramento 
arqui-vivo 
perfor-ativo 
repertório de memórias incorporadas 
vida depois de uma ação
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 Rastro é vestígio, cheiro, trilha, marca, testemunho, evidência, eco, passo, impressão, 
indício, sinal, traço, batida, cola, esteira, resquício, despojo. Rastro pode ser rastreado. Ras-
trear é buscar. Acompanhar, dar seguimento, continuar. Rastro é movimento. Rastro tam-
bém é imaterial. Mas também presença material. Rastro é vestígio; pegada ou sinal deixado 
ao caminhar.
 Para a ideia de rastro performativo nos interessa o que Jens Hoffman & Joan  
Jonas (2006) trouxeram como o tournant performatif ou virada performativa no texto “Da 
Performance – e outras complicações” (2006). Neste texto, vemos uma preocupação muito 
maior que definir a arte da performance entre disciplinas, linguagens e conceitos, sejam ar-
tes visuais, música, dança, teatro, filosofia, neurociência, ciências cognitivas, antropologia, 
entre outras, mas sim uma preocupação em entender essa amplitude do performativo e seus 
contrastes na arte-vida e na dimensão desses campos.
 Para falar em tournant performatif precisamos voltar para a performance. Entendo a 
performance como uma potência disruptiva do corpo, pois ela interrompe instantaneamente 
com o curso daquele instante, ou seja, causa um rompimento na ordem usual ou andamento 
ordinário de um instante. Performance é um acontecimento. Performance também é uma 
linguagem em construção, o que a torna mais interessante para os artistas, críticos e cura-
dores, e mais recentemente, os acervos.
 Nesse ponto, o  Prof. Dr. Richard Schechner, criador do Performance Studies, na 
New York University (NYU), contribui contundentemente dizendo que performance é um 
comportamento restaurado (2006), ou seja, um comportamento conhecido realizado nova-
mente. Uma ação que conhecemos, mas que a repetimos de forma consciente. Ele divide o 
seu entendimento em performance por fases: a primeira seria o “Sendo”, que é a existência 
por ela mesma; a segunda o “Fazendo”, que é a atividade de todos que existem, dos quarks 
até seres conscientes e cordas super galácticas; a terceira fase “Mostrar fazendo”, que é 
desempenhar, apontar, sobrelinhar e exibir fazendo; a quarta fase “Explicar ‘mostrar fazen-
do’”, que são os estudos performáticos.
 O comportamento restaurado é um conceito que podemos confrontar com a ideia de 
instante presente, uma vez que a performatividade (conceito que discorro a seguir) dá conta 
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de emancipar e ativar os eventos seguintes da ação ao vivo. O documento de performance 
também pode ser um comportamento restaurado, um lugar de criação de uma nova ação, 
nunca a mesma, outro, de novo, se levarmos em conta que cada evento é único a partir de 
cada apresentação.
 A arte performance está dentro desse campo maior – performativo – e nos auxilia a 
entender a questão do rastro performativo, que não se trata mais de reencenar, de repetir, 
reproduzir mas de entender que essa viagem que confronta a questão espacial da presença 
tem uma outra categoria envolvida que é o tempo, a duração do que a arte efêmera é capaz 
de produzir em nós e sua força incubadora de novas proposições.
 Um exemplo para pensarmos o rastro performativo é a explicação dada por Schechner 
(2006) quando uma mãe leva uma colher até sua própria boca, e então para a boca do bebê 
para mostrar à criança como ingerir cereais. A performance é a ação de levantar a colher, 
levando-a até a boca da mãe, e então à boca do bebê. O bebê, em princípio, é espectador da 
performance de sua mãe. Em algum momento, interage como co-adjuvante da performance, 
quando recolhe a colher e tenta repetir a mesma ação – normalmente em princípio errando a 
boca e sujando com comida os lábios e a bochecha. O pai filma em vídeo todo o show. Depois, 
talvez muitos anos mais tarde, o bebê, então adulto, possa mostrar à própria filha um vídeo 
caseiro do dia em que ela começou a aprender a manejar uma colher. Assistir a este vídeo 
é mais uma performance existindo na complexa relação entre o evento original, o vídeo do 
evento, a memória de pais agora velhos ou talvez mortos, e o presente momento de deleite 
enquanto a mãe aponta para a tela e diz ao seu novo bebê: “Esta é a mamãe quando tinha 
sua idade!”.
 A primeira performance “acontece” entre a ação de mostrar ao bebê como usar uma 
colher e a reação do bebê a esta ação. A segunda performance acontece entre a filmagem da 
primeira atuação e a recepção desta primeira performance, tanto pela bebê-agora-mamãe e 
sua própria filha (e qualquer outra pessoa assistindo a esta filmagem). O que é válido para 
esta performance de filmagem caseira, é válido para todas performances. Tratar qualquer 
objeto, trabalho, ou produto enquanto performance – uma pintura, um livro, um sapato, ou 
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qualquer coisa que seja – quer dizer investigar o que faz o objeto, como ele interage com 
outros objetos e seres, e como ele se relaciona com outros objetos e seres. Performances 
existem apenas enquanto ações, interações e relações (SCHECHNER, 2006, p. 32).
 Segundo Beatriz Medeiros (2018), “performance é fuleragem”. Performance é 
reconhe cimento, comentou Paul Zumthor (2007), numa tradução poética das palavras de 
Dell Hymes em “Breakthrough into performance” (1973). Para Zumthor, a performance 
aparece num momento ao mesmo tempo cultural e situacional: ela aparece como uma 
emergência. Para Hymes, podemos pensar em 3 tipos de atividades de um ser humano: 
coletiva, do grupo cultural, ou seja, behavior, tudo que é produzido por uma ação qualquer; 
a conduta, um comportamento relativo às normas socioculturais, sejam elas aceitas ou re-
jeitadas; e, por fim, performance, que é uma conduta na qual o sujeito assume aberta e fun-
cionalmente a responsabilidade de sua ação (2007).
 É interessante perceber que o comportamento restaurado, associado à ideia de reco-
nhecimento, nos traz a dimensão política da emergência, pois a partir do momento em que 
há consciência do contexto em que estamos e o reconhecemos, nossas ações restauradas, 
ou seja, repetidas no momento do trabalho artístico, nos dão a dimensão dos seus possíveis 
ativismos, pois nosso trabalho está diante de um contexto social, político, econômico. Em 
outras palavras, aqui estaria a potência disruptiva e política da performance.
 Schechner faz um apanhado histórico-teórico do performativo, dimensionan-
do o conceito desde o seu aparecimento entre os linguistas Austin, Derrida, Parker &  
Sedgwick, Searle, os modernistas e pósmodernistas Lyotard, Ringley, Jameson, Hutcheon,  
Baudrillard, Benjamin e pósestruturalistas Saussure, Jakobson, LéviStrauss, Foucault 
em seguida as teorias queer com Butler. 
 O termo performativo, proposto por Austin, contribui com a nuance de performativo 
que interessa aqui nesta tese. Em “How to Do  Things with Words” ou “Quando dizer é fa-
zer  palavras e ação” (1962), o performativo aplicado a frases verbais diz respeito àquelas 
frases que ao serem proferidas perfazem ações, ou seja, trata-se da realização de uma ação, 
diferenciando-as das frases constatativas, aquelas que ao serem proferidas resultam tão so-
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mente em uma descrição. Ao distinguir frases performativas das frases constatativas, John 
L. Austin argumenta que para pronunciar uma frase performativa não devo descrever minha 
ação, ou o que eu deveria dizer em tal situação, mas sim dizer o que estou fazendo. Ou seja, 
fazê-la. 
 Philip Auslander (2006) sugere que se fizermos uma analogia entre as imagens que 
documentam performances com as frases verbais, numa visão tradicional, diríamos que os 
documentos de performance são constatativos pois descrevem uma performance e mostram 
o que ocorreu. Todavia, Auslander acredita que tal analogia pode sugerir também que os 
documentos de performance são análogos aos performativos: eles não somente descrevem a 
ação, eles também a realizam. 
 É importante assinalar que seu sentido se justifica, nos termos de Austin, na medida 
em que o termo performativo está sendo aplicado para arte como ação (performance). Além 
disso, performativo provém do verbo inglês to perform, que como sabemos significa realizar, 
fazer, executar. Isso por si só já permite o seu uso para indicar o caráter específico do modo 
de ser/fazer artístico.
 Para ilustrar esta ideia, Phelan (1996) toma como exemplo uma obra da artista  
visual francesa, Sophie Calle, em que a artista entrevista pessoas que trabalhavam nas gale-
rias do Isabella Stewart Gardner Museum, na época em que algumas obras de arte roubadas 
da instituição, no ano de 1990, ainda se encontravam no acervo. Depois dessas entrevistas, 
a artista fotografou o local onde as obras uma vez estiveram. Calle expôs as fotografias deste 
espaço vazio, acompanhadas dos relatos  das pessoas entrevistadas transcritos diretamente 
sobre a parede da galeria, ao lado das fotos. Segundo Phelan, o que faz desse trabalho de 
Sophie Calle um ato performático é o fato do desaparecimento dos objetos tornar a memória 
dessas pessoas vivas. É neste momento que ocorre a performatividade.   
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A única vida da performance dá-se no presente. O ser da Performance, tal 
como a ontologia da subjetividade que aqui é proposta, atinge-se por via da 
desaparição (…) Atos não se repetem. Não pode ser conservada, gravada, 
documentada, do contrário, isso será outra coisa. O documento de uma per-
formance, então, só é um estímulo para a memória, um estímulo da memória 
para se tornar presente. Performance implica o real, através da presença 
física do corpo (PHELAN, 1996, p. ?)

 Calle também realiza outro trabalho, no qual percebemos a desaparição como ponto de 
performatividade. Na exposição Dislocations (1991), no Museum of Modern Art (MOMA) 
em Nova York, Calle pediu que programadores, guardas e restauradores descrevessem 
obras do acervo permanente que estivessem em empréstimo naquele momento. Pediu tam-
bém que desenhassem esboços das lembranças dos quadros. Depois organizou os desenhos 
e descrições nas dimensões exatas das obras e pendurou no lugar exato onde estavam. Calle 
chama o projeto de Ghosts, e a série é espalhada pelo museu onde o observador a vai des-
cobrindo aos poucos pelo percurso do museu. Expondo o que o museu não tem e não pode 
oferecer no momento transformando em obra, mais uma vez a ausência, performativizando 
através da ausência.
 O termo performatividade de Austin ainda é discutido nas teorias de gênero de Judith 
Butler. A pesquisadora aborda o termo em diversos textos, entre eles “Excitable Speech: a 
Politics of Performative” (2013), especialmente sobre os atos de fala falhos ou fracassados 
e as possibilidades de ofensa da linguagem, com argumentos críticos emprestados da psi-
canálise para debater a subjetivação do corpo pelos atos de fala. Para Butler (2013, p. 47), 
o corpo é vulnerável à linguagem, no sentido de que a linguagem, sendo performativa, opera, 
faz. Sendo assim, segundo a autora, o corpo é feito e efeito, sustentado e ameaçado pela 
linguagem. Os atos de fala operam a produção reguladora e produtiva daquilo que nomeiam.
 Butler confronta a teoria de Austin pela falibilidade dos atos de fala, ainda que os 
verbos possam ser ações. Em outra perspectiva, Walter Benjamin (1985) na sua tese sobre 
a Doutrina da Semelhança ao pensar a linguagem a partir da importância da mimese na 
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nossa construção filogenética, a define como uma operação extrasensível;  uma faculdade 
humana que permite a reconstrução de uma ação, que não é apenas designada por uma frase 
ou palavra, mas pelo nosso poder mimético, e sua capacidade de substituir um evento por 
uma representação deste evento na forma de sensação ou pensamento.
 Para Schechner, a performatividade é um termo amplo, está em toda parte: no com-
portamento diário, nas profissões, na internet, na mídia, nas artes e na linguagem. 

“Performatividade” é um termo ainda mais amplo, cobrindo toda uma 
panóplia de possibilidades abertas por um mundo no qual as diferenças estão 
entrando em colapso, separando mídia de eventos ao vivo, originais de clones 
digitais ou biológicos e atuando no palco de apresentações na vida cotidiana. 
A performatividade de um enunciado, seja denotativo ou prescritivo, aumen-
ta proporcionalmente à quantidade de informações sobre seu referente que 
se tem à disposição. Nos estudos da performance, a performatividade aponta 
para uma variedade de tópicos, entre eles a construção da realidade social 
incluindo gênero e raça, a qualidade do comportamento restaurado das per-
formances e a relação complexa da prática da performance com a teoria da 
performance. (SCHECHNER, 2020, p. 110)

 Aqui adentramos na ideia de instante presente da performance, segundo a teórica 
norte-americana, Peggy Phelan. A contribuição da autora para esse estudo se dá através 
de sua teoria sobre a ontologia da performance como sendo o “agora” e a “desaparição”, 
conceitos localizados entre suas mais profundas questões de pesquisa. Performance, para 
ela, é o momento, e momento é o agora, o presente.  Se não for o momento, não se trata de 
performance, mas sim de qualquer outra arte da representação, exceto a performance. 
 Para Phelan (1996), performance é representação sem reprodução, pois, para a au-
tora, toda a reprodução é documentação da performance.  A performance tem sua realização 
em seu desaparecimento. Se a performance só é performance no momento em que acontece, 
seu desaparecimento legitima a sua existência. Para o autor, a desaparição do objeto é fun-
damental para a performance, pois sua perda produz um esforço por parte do espectador 
cuja memória buscará recuperar o sentido do que se passou.
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 A documentação da performance está, nesses termos, no lugar do impossível, pois 
ela sempre será outra coisa. A questão da impossibilidade de documentar o instante pre-
sente, para Phelan, é uma questão de não saber lidar com a perda, com o desaparecimento 
que é ontológico à performance. “As instituições devem assim inventar, não uma economia 
basea da na preservação, mas uma economia que responda às consequências da desaparição”  
(PHELAN, 1996, p.189).
 A abordagem do conceito de rastro performativo se dá nesse estudo a partir da minha 
prática artística, assim como da prática de outros artistas da performance contemporânea 
que têm colocado em xeque questões sobre a presença, a documentação performativa e a 
duração de uma ação. Ações performáticas geram, através delas, um movimento no tempo 
e no espaço, e produzem presença. Este movimento é constante, vibrante e continuado, em 
outras palavras, o rastro performativo representa a persistência dessa presença, seja por 
meio da memória do evento pelo espectador, seja por meio de sua documentação.
 Esse movimento acontece no ato da ação, ou, como diria Peggy Phelan, no instante 
presente. Porém, o rastro performativo aqui proposto questiona a idéia de instante presente 
proposto pela pesquisadora e entende que existe uma indistinção, ou seja um limite tênue 
onde as fronteiras são borradas, entre o que seria o instante presente, o seu antes e o seu 
depois da arte viva, e se ele de fato existe. O corpo presente, pode estar presente de forma 
multimidiática, pode estar presente através das câmeras, inclusive através da sua ausência 
e da sua documentação. É no processo de desaparecimento do corpo que acontece o rastro. 
E o rastro é performativo, pois há presença até na imaterialidade. Se a documentação para 
Phelan é uma forma de dar vida à memória, então os procedimentos que desencadeiam a 
memória e seus gatilhos, são presença, ou seja, em rastro da presença. Quando falamos em 
ação e o que se desdobra a partir dela, estamos falando em rastro performativo. 
 O conceito de rastro performativo também quer colocar em questão a delimitação 
trazida por Philip Auslander a respeito da performatividade do documento de performance, 
onde a divide entre encenada (teatral) e documental. É inflexível dizer qual das duas são 
performativas numa época em que o registro em muitos casos é parte constituinte da obra. 
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Afirmar as diferenças operacionais entre uma fotoperformance (foto encenada) e uma foto 
documental, não se exclui a possibilidade performativa de ambas. Tanto uma quanto a outra 
performam em temporalidades distintas, que não exatamente o instante presente do artista, 
mas por exemplo podem operar no instante presente do público. Os artistas de agora, em-
baralham os códigos e os procedimentos, é possível encenar algo documental, ou vice-versa. 
“A arte contemporânea requer que essa distinção seja reavaliada em  benefício de uma dia-
lética entre obra e sua documentação. Não se trata, portanto,  de pensar seu estatuto como 
documento ou obra de arte, mas sim como  documento e obra de arte” (BÉNICHOU, 2003. 
pag. 172).
 É claro, quando Phelan se refere à uma ontologia política da performance, que para 
ela aconteceria somente no instante presente. Ela está também se referindo à irreprodu-
tibilidade do agora, tal qual ele é, mas não que uma performance não possa ser repetida. 
Poderíamos ter que, contudo, a repetição seja sentida-interpretada como uma nova-outra 
ação, um novo evento. É sabido que o agora na verdade não existe, então dentro desse re-
corte, o tempo presente, sempre será reverenciado como um rastro.
 Boris Groys afirma que a documentação “evoca a irrepetibilidade do tempo da vida” 
(2015, p. 73). Nesse momento, a documentação cada vez mais ganha destaque na perfor-
mance contemporânea em tempos de reprodutibilidade e mercado.
 Podemos relacionar a afirmação de Benjamin de que a reprodutibilidade técnica seria 
o fim da Aura, pois aura seria o objeto único, com a resistência do instante presente e desa-
parição de Phelan, onde seria o único lugar da performance. A performance, vista por este 
viés, seria aurática. Venho a confrontar isto nesta tese com o rastro performativo.
Na “Pequena História da Fotografia”, (1994) Benjamin formula, pela primeira vez, o con-
ceito de aura como “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 
aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja” (BENJAMIN, 1994, 
p.101). 
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Assim, Daguerre dizia que nas primeiras fotografias as pessoas não olhavam 
para a câmera porque parecia estarem olhando diretamente para quem via a 
fotografia assustavaa . as pessoas não ousavam a princípio olhar por muito 
tempo as primeiras imagens por ele produzidas. A nitidez dessas fisionomias 
assustava, e tinha-se a impressão de que os pequenos rostos humanos que 
apareciam na imagem eram capazes de ver-nos, tão surpreendente era para 
todos a nitidez insólita dos primeiros daguerreótipos” (BENJAMIN, 1994, 
p.97). 

 A documentação da performance não seria então somente um registro, de uma ação 
passada ou algo encenado para a câmera, mas a construção de um caminho, de algo que 
se desloca e arrasta espacialmente, que aqui estou entendendo como rastro performativo,  
algo que une a documentação de uma performance e todos os indícios que a circundam que 
permitem ao espectador acessar uma experiência, abrindo para múltiplas interpretações, 
enriquecendo e ampliando e até libertando a imagem de seu indício. O Rastro pode ir além do 
material acessado no pós, seja pela memória ou imaginação, afinal o performer e as testemu-
nhas do instante presente são os únicos presentes de fato. Os documentos podem gerar uma 
segunda, terceira, quarta, ação nas novas testemunhas. Como Phelan (1996) argumenta, 
todo ato de ver tem uma qualidade performativa.
 Os artistas conceituais também subvertem a ideia de documento, o trazendo antes do 
objeto, brincando com os estatutos entre um e outro. Os livros de artista performativos, que 
serão citados na “Pequena História do Rastro Performativo” (PHRP) mais adiante no texto, 
são um lugar de experimentação e embaralhamento de códigos.
 Muitas performances foram e são pensadas do ponto de vista de seu vestígio, ou seja, 
para a câmera: Ana Mendieta, na série “Silhuetas” (1973-1980), onde só conhecemos pelas 
fotografias; os acionistas vienenses, Otto Mühl e  Günter Brus, que faziam ações somente 
para  a câmera de Kurt Kren; o grupo japonês Gutai, que fazia as ações para fotografia e 
divulgava através de sua revista; Carolee Schneemann, que realiza várias performances 
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sem público para câmera; Gina Pane, que trabalhava com a fotógrafa Françoise Masson e 
era a única autorizada a ver suas performances ao vivo; Cindy Sherman em suas séries de 
autorretratos; Kaprow em “Days off: A Calendar of Happenings” (1970), com instruções 
para suas ações serem executadas; entre muitos outros artistas que pensam na ação como 
vestígio. Como aponta Bénichou (2005, p. 64) citando Rebecca Schneider, não há, portanto, 
como separar o momento da ação do momento de sua documentação, e, como preconiza a 
autora, devemos parar de opor a performance,  uma “disciplina do ao vivo”, à fotografia ou 
ao filme, uma “disciplina do vestígio”.
 Em outras palavras, o ato de documentar um evento como sendo performance é o que 
o constitui como tal. A documentação não gera simplesmente imagens ou afirmações que 
descrevem a performance e mostram o que ocorreu, mas elas produzem o evento enquanto 
performance em si (MELIM, 2008).
 Se o documento de performance, possui em si a capacidade de performar enquanto 
documento, pode provocar em termos ativos no espectador uma espécie de empatia, através 
de transposição de temporalidade de algo que aconteceu no “agora”. A partir de um docu-
mento, o espectador se transporta ao tempo da performance, neste ponto o rastro estaria 
operante.
 Na exposição individual “Aorista” (2018), realizada na galeria da Fundação Ecarta, 
junto ao curador Francisco Dalcol, foi apresentada uma retrospectiva dos meus trabalhos 
de 2016 a 2018, onde mostramos fotografias, vídeos, objetos e instalações provindos de 
performances passadas. Aorista é um termo poético inspirado no conceito de Aoristo. O 
conceito de Aorista, vem no próprio significado semântico da palavra, que seria um tempo 
verbal remoto, existente em línguas como o grego e o sânscrito, que se refere a um passado 
indefinido e indeterminado. Ao emprestar o sentido de uma ação ou um acontecimento sem 
que se defina e precise o seu tempo de ocorrência e duração, a expressão é tomada como 
modo de oferecer uma experiência a partir de práticas performativas, com interesse no que 
há entre o seu acontecimento passado e sua presentificação na circunstância do presente.
O rastro performativo em Aorista acontece através do desaparecimento da presença, mas 
afirma o documento como obra, o vestígio da ação também enquanto potência, gerando pre-
sença.
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 Para entender melhor a ideia em torno da presença trago o conceito de Hans Ulrich 
Gumbrecht (2016). A presença de Gumbrecht está em oposição ao pensamento metafísico 
e em oposição ao pensamento hermenêutico. Ela separa noção do sentido, sugerindo uma 
série de referências para um repertório não exclusivamente hermenêutico de análise cultu
ral. Gumbrecht divide as análises em cultura do sentido e cultura da presença. 
 A autorreferência humana predominante numa cultura de sentido é o pensamento 
(poderíamos dizer também consciência ou a re cogitans), enquanto a autorreferência numa 
cultura da presença é corpo (GUMBRECHT, 2016, p. 106). A cultura do sentido olha para 
a subjetividade e para o sujeito ocupando um lugar da autorreferência humana do sentido, 
enquanto nas culturas da presença os seres humanos consideram que seus corpos fazem par-
te de uma cosmologia. Nesse caso, o primeiro se vê como excêntrico ao mundo, e o segundo 
como parte do mundo. O rastro performativo também é ambíguo e contraditório uma vez que 
se ancora nos conceitos de performatividade, performance e presença, conceitos abertos, 
não lineares e em construção. A ideia da presença de Gumbrecht confronta a ideia temporal 
do sentido em seu repertório.
 É fato que a imagem, audiovisual ou fotográfica, maior parte do material em que 
acessamos performances que não podemos presenciar,  não nos levam ao instante presente 
do ato, que aliás, não nos dá a certeza de que o que vemos é o que aconteceu. Esse material 
que acessamos é uma pista, é um rastro performativo e não a performance em si. A pequena 
história do rastro performativo  PHRP  contada a seguir (exceto os trabalhos de minha 
autoria, que vivi de forma encarnada) é toda acessada através de vestígios e em maior parte 
não contada pelos próprios artistas.
 Por isso, o rastro performativo é apenas uma indicação de olhar, um atravessamen-
to na minha produção a partir de mim, a artista, como comentarei na PHRP. O formato 
da pesquisa científica hoje nos exige que sejamos artistas e críticos de nós mesmos, como 
conceito aberto e circular. Como artistas criamos, costuramos, vestimos camisetas e logo as 
desvestimos  como figurinos, passagens, neste tecer infinito que é ser o próprio processo.
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1.3 PEQUENA HISTÓRIA DO RASTRO PERFORMATIVO (PHRP) - PROJETOS E ARTISTAS

As histórias importam. Muitas histórias importam. As 
histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas 
também podem ser usadas para empoderar e humanizar. 
Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas 
também podem reparar essa dignidade despedaçada. 
(ADICHIE, 2009, p.16)

Neste subcapítulo, eu gostaria de trazer algumas referências de projetos, exposições, 
espaços, galerias e obras de artistas que deixaram as suas pegadas no caminho como pistas, 
indícios, rastros, me inspirando a pensar numa Pequena História do Rastro Performativo 
(PHRP).

“O Perigo de Uma História Única” (2009), título da escritora nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie2, nos traz a noção de que a história única cria estereótipos, e o problema com 
os estereótipos não é que eles sejam mentiras, mas sim que são incompletos. Eles fazem com 
que uma história se torne a única. Para a autora é impossível falar sobre a história única 
sem falar sobre poder. 

Existe uma palavra em igbo na qual sempre penso quando considero as es-
truturas de poder no mundo: nkali. É um substantivo que, em tradução livre, 
quer dizer “ser maior do que outro”. Assim como o mundo econômico e políti-
co, as histórias também são definidas pelo princípio de nkali: como elas são 
contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas de-
pende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história 
de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva. (ADICHIE, 
Chimamanda, 20 18. Pg. 16)

2 Uma adaptação da primeira pales-
tra proferida por Adichie no TED Talk, em 
2009, realizada pela editora Companhia das 
Letras.
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Pensando nos possíveis cruzamentos, entrelaçamentos, conexões, pontos de vista e 
localizações dessas práticas em performance que deixam rastros como potências artísticas 
disruptivas e na ideia de que a performance é uma linguagem de ruptura e, por isso, o 
rastro vem a resgatar, tornar essas ações ao vivo, ativas de novo, não só como registro, 
mas como possibilidades de algo independente, a Pequena História do Rastro Performativo 
(PHRP) vai olhar  para exemplos de vestígios, (re) existências dessas obras que tiveram 
o evanescente como ponto de partida. Tenho o desejo de trazer o que está mais próximo a 
mim geograficamente, mas também, com exceções importantes para entendermos o conceito 
trazido aqui. 

O fato é que nunca estamos sozinhas e que com a gente existe uma constelação de 
artistas, pesquisadores e práticas que nos rodeiam e nos movem. A PHRP é pequena porque 
tem um recorte particular e afetivo. Por estar ao sul do mundo, tem também um sentido 
político neste começo de resgate (com exceções importantes) para entendermos o conceito 
trazido aqui.

A PHRP tem o intuito de começar um acervo-registro escrito sobre os documentos 
de performance e arte contemporânea. Como observou Pip Laurenson em texto Finding 
Photography: Dialogues between Anthropology and Conservation. Photo-Objects On the 
Materiality of Photographs and Photo Archives publicado pela Tate, “a documentação 
neste contexto (das obras efêmeras), sejam fotografias, entrevistas, leituras ou esquetes, 
representa uma tentativa de apreender e definir a propriedade dessas obras”3 (2019, p.177).

Esse recorte, adota uma perspectiva preliminar e aberta, a partir da minha experiência, 
formação, andanças e vivências pelo mundo - e por isso pequena. Pequena por ser também 
um exercício de contrauniversalidade dos acontecimentos históricos da arte eurocentrada. 
Uma tentativa de olhar para quem veio antes de nós, de louvar e olhar para trás e entender 
o agora, o que realizo através do detalhe de um gesto, um gesto-conceito que é o rastro 
performativo. É micro. Micropolítica4. É pequena pois é breve. Breve pois é o começo de um 
mapeamento que se abre para uma vida de pesquisa.  

3 Laurenson, P. (2019). Finding 
Photography: Dialogues between Anthro-
pology and Conservation. Photo-Objects 
On the Materiality of Photographs and 
Photo Archives.https://discovery.ucl.
ac.uk/id/eprint/10090384/ Último acesso 
13/04/2021.
4  O exercício de poder está por toda 
parte, na relação dos pais com os filhos, entre 
as relações cotidianas, mesmo nos espaços 
considerados neutros ou científicos. Peter Pál 
Pelbart, a partir do livro “Cartografias do 
desejo”, de Félix Guattari e Suely Rolnik, em 
entrevista para Katia Canton afirma: “talvez  
a grande contribuição a partir do pós-guerra 
dada por pensadores de vários movimentos 
tenha sido enxergar política onde ninguém 
a via, ou seja, descentrar o foco e entender 
que há a política do cotidiano, da família, da 
escola, da relação com os saberes, com os mé-
dicos, com os psiquiatras, que tudo isso tem 
uma dimensão política e que o poder não se 
resume a um presidente, nem a um ministro. 
São mecanismos complexos, às vezes muito 
anônimos, que atravessam campos diferen-
tes. Talvez seja isso que alguns chamam de 
microfísica do poder, ou dimensão molecular 
da política, ou então da micropolítica”(2008, 
p. 25). “A questão micropolítica é a de como 
reproduzimos (ou não) os modos de subjetivi-
dade dominante” (Guattari, 1986).

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10090384/
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10090384/
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Existe também uma paródia à “Pequena História da 
Fotografia”5 (1931) de  Walter Benjamin (1892-1940), pois ele 
também é uma grande inspiração para escrita desta pesquisa, 
mesmo não sendo o que fundamenta a base da tese. Alguns de seus 
conceitos, tais como aura e reprodutibilidade, são muito caros para 
pensar o rastro performativo.

Essa micro história passará por alguns projetos pontuais 
de modo a introduzir, ancorar a pesquisa e, sobretudo, colocar 
em perspectiva crítica a minha produção em discussão nesta tese. 
Afinal, como já foi explicitado, em uma tese de artista, assumimos 
o desafio de ser a artista e a crítica de arte de nós mesmos.

A presença de performances em acervos museológicos vem 
recebendo atenção crescente nas mais importantes instituições da 
arte contemporânea mundial, com políticas sólidas de aquisições, 
comissionamentos e exposição. A coleção, preservação e reflexão 
sobre tal gênero artístico é parte estratégica em instituições internacionais, com acervos 
em ampliação e pesquisadores específicos para a área: Catherine Wood (Curadora Sênior de 
Arte Performance na TATE Modern); Nat Trotman (Curador de Mídia e Performance no 
Guggenheim); Stuart Comer (Curador Chefe de Performance no MoMA) - para citar três 
exemplos.

Desde o ano de 2012, “The Tanks”, organizado pela Tate Modern,  fornece 
uma galeria permanente para arte ao vivo, performances, um filme com os registros de 
performance do acervo e  trabalhos de vídeo da coleção da Tate. Existe também um programa 
de comissionamento de obras realizadas para os espaços específicos do “The Tanks”.

Os tanques eram usados   anteriormente para armazenar óleo quando a galeria 
era uma estação de energia. Esses enormes espaços circulares nas fundações do Edifício 
Blavatnik mantiveram seu toque industrial rústico para abrigar nova arte. Deixando de 
gerar eletricidade, os tanks geram ideias, energia criativa e novas possibilidades para 

Figura 1 - “Foyer Tate Tanks”, Tate Modern, 
Londres.(foto: Iwan Bann. Fonte: Archdaily), 
2014.

5 BENJAMIN, Walter (1992),  
“Pequena História da Fotografia (1931)”, 
Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. 
Lisboa: Relógio d’Água, 115135.
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artistas e público. Esses espaços subterrâneos, industriais e brutos, cada um medindo mais 
de trinta metros de largura e sete de altura, são as primeiras galerias de museu do mundo 
permanentemente dedicadas à exibição de arte ao vivo, performance, instalação e filme. Hoje, 
o “The Tanks” não só exibe como abriga em seu acervo obras de arte efêmera. Um projeto 
importante para pensarmos em como preservar as artes efêmeras na contemporaneidade.

Duas exposições internacionais são importantes para a PHRP, “Out of Actions: 
Between Performance and the Object, 1949-1979”, organizada por Paul Schimmel, em 
1998, no MOCA (Museum of Contemporary Art), em Los Angeles, e  “Moments: A History 
of Performance in 10 Acts”, na ZKM, em Karlsruhe, na Alemanha.

“Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949–1979” é a primeira 
grande exposição de museu a examinar a complexa relação que liga o processo criativo, ação 
ou performance, e obras de arte no período pósguerra. Apresentando cerca de 150 artistas 
e colaboradores de aproximadamente 20 países na Europa Oriental e Ocidental, Oriente 
Médio, Ásia, Japão e América do Norte e do Sul  incluindo figuras associadas à Escola de 
Nova York, Nouveaux Realistes, Fluxus, Acionistas Vienenses, Hi Red Center, Arte Povera, 
o grupo Gutai, ocorrências, arte processual e performance 
arte  a exposição centrase em como as possibilidades e 
implicações de usar o tempo e o processo como elementos da 
arte foram realizadas por vários movimentos internacionais 
durante este período influente de 30 anos. A exposição é de 
documentação desses processos, performances e ações.

“Moments: A History of Performance in 10 Acts” 
(2012), foi uma exposição internacional ao vivo sobre 
a história da performance artística em dança e artes 
plásticas.  Como uma exposição ‘em andamento’, o projeto 
mostra e desenvolve novos formatos de apresentação de 
performance em museu de atos ao vivo, que não a mais usada 
até então, os registros e documentos das ações. A exposição 
aposta na re-performance e reencenação dos trabalhos pelos 

Figura 2 - Out of Actions : Between Performance 
and the Object 1949- 1979 (8 Fevereiro a 
10 Maio de 1998), Los Angeles, The Geffen 
Contemporary of The Museum of Contemporary 
Art (MOCA).
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próprios artistas ou outros. O ponto de partida é o interesse pelos processos de aproximação 
com a história nas chamadas reencenações de performances históricas, mas que também se 
expressa na polêmica em torno da forma que algumas das performances de Joseph Beuys 
foram mostradas através de documentação fotográfica. Isso também se reflete na prática de 
uma geração mais jovem de performers e coreógrafos, como em numerosas apropriações e 
reconstituições históricas.

A exposição parte das galerias vazias, desenvolve novas formas de como mostrar 
performances que não somente por documentação em fotografia e vídeo. Isso torna “Moments” 
uma exposição histórica para as exposições de performance e também um importante caso 
para a PHRP.

Figura 3 - Moments - Meg Stuart performs 
in view of Fortis playing Face Tunes (2012) 
- ZKM, Karlsruhe, Allemagne - 2012 / © 
Franz Wamhof, ZKM | Center for Art and 
Media Karlsruhe.
Figura - 4 “Moments: A History of 
Performance in 10 Acts” (2012) - ZKM, 
Karlsruhe, Allemagne - 2012.



56

Durante as oito semanas de duração do projeto expositivo, através da escolha de seus 
três curadores  Boris Charmatz, Sigrid Gareis e Georg Schöllhammer , concentrouse em 
um corpus de artistas que questionaram as fronteiras porosas entre performance, dança 
e artes visuais desde 1960. Dez mulheres definiram um espaço para a exposição: Marina 
Abramović, Graciela Carnevale, Simone Forti, Anna Halprin, Reinhild Hoffmann, Channa 
Horwitz, Lynn Hershman Leeson, Sanja Iveković, Adrian Piper e Yvonne Rainer. Este 
foi um dos principais pontos focais na escolha das performances e obras dessas mulheres, 
transgredindo e criticando as fronteiras do gênero entre dança, performance e artes visuais 
desde 1960.

Outro projeto que gostaria de trazer para pensarmos a PHRP é a primeira exposição 
comemorativa de 10 anos da DFBRL8R Gallery, curada pela holandesa Ieke Trinks, 
intitulada “What Remains: On the Sacred, the Lost, and the Forgotten Relics of Live Art” 
(O que resta: sobre as relíquias sagradas, perdidas e esquecidas da arte ao vivo). Enorme em 
escala e retrospectiva por natureza, a exposição de artes visuais e performances apresenta 
artistas de todo o mundo que responderam a uma convocatória, para reativar o arquivo de 
objetos que restaram de algumas performances que ocorreram nos últimos nove anos. 

“What Remains” é uma exposição dividida em quatro capítulos, cada um com um tema 
específico sobre o depois da performance, sendo eles: Fixing, Merge, Referential e Consume. A 
apresentação dos objetos deste acervo ativado pelos artistas, muda de semana para semana, 
com novas peças adicionadas quando as “relíquias” são reativadas como performances ou 
instalações. 

O capítulo um, Fixing, relacionase a colocar, instalar e posicionar a si mesmo ou 
um objeto - a relíquia da performance, neste caso - por meio da performance e de gestos 
baseados em ação. Fixar implica um começo, e é um termo que visa a inaugurar o projeto. 
Um deslocamento íntimo e pronunciado, as obras e performances neste capítulo inaugural 
de “What Remains”  introduzem o projeto com foco em temas de colocação e remoção, 
presença e ausência - uma meditação sobre proclamações, posses, procurações e desejos à 
distância e em relação a um outro.
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O capítulo dois, Merge, assume muitos significados. No sentido mais literal, a performer 
Doro Seror vai tecer diferentes relíquias têxteis em um novo objeto. Merge também significa 
o encontro do passado com o presente - trazendo novas ideias para uma relíquia que já tem 
uma história. Merge, em português, significa fusão, e também é assimilar e transformar, como 
Esther Neff e Kaia Gilje exemplificam, explorando o lugar das relíquias de performance. De 
uma forma ou de outra, as obras neste capítulo reúnem as coisas.

O capítulo 3, Referential, referese às histórias pessoais e experiências dos artistas 
participantes. As relíquias apresentadas neste capítulo atuam como condutores, canalizando 
narrativas e associações, referenciando biografias e experiências.  Referential apresenta 
instalações ao vivo, um evento de performance de som via satélite no No-Nation. 

O último capítulo, Consume, não pretende ser uma descrição literal de cada obra 
apresentada, mas, antes, um indicador do fim que virá, que talvez levará a uma resolução 
final ou a um lugar onde nada de original permanecerá. Ao longo deste mês em “What 
Remains”, já experimentamos o desaparecimento de relíquias de performance (ou ações 
transmutáveis   que levam ao desaparecimento de um objeto) seja por queima, destruição, 
alimentação ou por simples reutilização. 

O último capítulo deste projeto é o mais fundamental para a PHRP, pois é inspirado 
também em um dos pilares desta tese, o que em 1993, Peggy Phelan escreveu em seu 
livro “Unmarked: The Politics of performance” (1993). A autora descreveu que a própria 
performance é um ato de desaparecimento  porque “nada é salvo, é apenas gasto”. Para 
Phelan, a performance, nesse sentido, resiste à demanda econômica do mercado de arte em 
se tornar um objeto colecionável. O projeto “What Remains” discute o que realmente resta 
depois que uma apresentação de performance termina. O consumo de coisas, assim como de 
tempo e experiência, leva ao fim do que costumava ser? Ou abre espaço para que algo novo 
comece? O apontador de lápis relíquia deixanos aparar; a queima de uma relíquia deixanos 
com cinzas mas também ficamos com memórias.

A DFBRL8R  Gallery (também conhecida como Galeria do desfibrilador  ou  dfb) 
foi formada em 2010 como uma plataforma para a arte performática.  Contextualizando 
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a performance nas artes visuais, DFBRL8R abraça aqueles que olham para o body 
concert (corpo ao vivo) e conversam com o tempo, espaço, objeto, natureza, arquitetura 
ou sociedade. A programação ousada e corajosa visa provocar o pensamento e estimular o 
discurso em torno de vozes pouco representadas e práticas baseadas no tempo. Trabalhando 
com artistas consagrados e emergentes, DFBRL8R se dedica a promover fabricantes locais 
enquanto revigora Chicago com artistas de excepcional calibre de todo o mundo. Contribuindo 
ativamente para um diálogo global em torno de formas de expressão conceituais, efêmeras 
ou enigmáticas, as exposições de arte ao vivo visam expandir a percepção do público sobre o 
que a arte é e o que pode ser. Construindo uma comunidade da performance arte.

Esse espaço foi o primeiro local de Chicago a ampliar a Performance Art desde 
o fechamento de espaços como a Randolph Street Gallery na década de 1990, e o nome 
‘Desfibrilador’ faz referência ao início da cena da arte performática de Chicago. DFBRL8R 
passou por três estágios distintos de desenvolvimento, começando como um espaço dirigido 
por um artista DIY em uma loja na Milwaukee Avenue. Eles rapidamente ganharam uma 
reputação internacional e se tornaram um destino para artistas performáticos de todo o 
mundo. Determinados a fechar as portas quatro anos depois, em 2015, quando o contrato 
foi encerrado abruptamente, o apoio global deu força e determinação e eles estavam prontos 
e funcionando alguns meses depois na Chicago Avenue.  Isso acabou sendo uma grande 
atualização. Três anos neste segundo local estabeleceram DFBRL8R como uma parte vital 
da paisagem cultural de Chicago. Em fevereiro de 2018, DFBRL8R fechou sua galeria 
autônoma na Chicago Avenue para unir forças com  Zhou B Art Center, mudando-se para o 
bairro de Bridgeport, próximo ao South Side de Chicago. 

O Arquivo X6 é o projeto de exposição, resgate e arquivo da produção da artista 
brasileira Márcia X, comissionado pela extinta FUNARTE, organizado e curado por 
Beatriz Lemos e Luiz Camillo Osório, na época diretor do Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro (MAMRJ). Esse projeto é muito importante na história do PHRP porque marca 
uma preocupação institucional no Brasil com a produção em performance e, como cita Luiz 
Camillo Osório7,  por abrigar essas obras e proposições em nossa coleção é um convite à 

6  http://marciax.art.br/  Último aces-
so em 21/02/2021.
7 Arquivo X- Projeto acervo Marcia X, 
catálogo MAM- Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, 2013.

http://marciax.art.br/
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reflexão institucional a pôr em questão formas convencionais de catalogação, conservação e 
exposição.

Uma importante questão para o museu hoje é como lidar com um tipo de 
obra que não se quer fixar na natureza física do objeto. Ao mesmo tempo, é 
obrigação do museu cuidar de um acervo e preservá-lo. Como apresentar ou 
reencenar estas performances com toda a sua materialidade fragmentária 
– documentos, textos, fotografias, vídeos, resíduos materiais etc – é uma 
questão em aberto, cuja pesquisa de possibilidades se amplia com esta vinda 
para o MAM (Luiz Camillo Osorio, exCurador do MAMRio).

O Arquivo X  Márcia X, foi um projeto que gerou uma exposição retrospectiva no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um site com a produção da artista e também uma 
publicação. Um rastro performativo a ser festejado. Este projeto discute questões cruciais 
para o rastro performativo, pois além de preservar a produção dessa importante artista 
brasileira da arte da performance, ele entra na discussão do que cabe ser preservado e 
do que poderia ser recriado com uma série de instruções da artista, colocando em crítica 
padrões tradicionais de conservação e catalogação, considerando a necessidade de se 
conservar uma obra efêmera. Um movimento que acaba mexendo inevitavelmente com os 
critérios das instituições que decidem colocar performance em seus acervos. Foi a mesma 
discussão que Pip Laurenson trouxe à Tate Modern com o texto “Authenticity Change and 
Loss Conservation of time based media installations”8. 

Laurenson aborda três conceitos para tratar da conservação: autenticidade, mudança 
e perda.  Esses termos são explorados em relação à forma como são vistos na prática 
tradicional de conservação e como podem ser baseadas no tempo. A autora coloca que parte 
do que significa experimentar essas obras é experimentar seu desdobramento ao longo do 
tempo de acordo com a lógica temporal do meio e a medida que é reproduzido.

O Rastro Performativo pode ser múltiplo e depende de sua materialidade ou não. O que 
vai definir sua reprodução, autenticidade e autoria é a instrução, documentação e negociação 
deixada pelo artista multimidiático. O arquivo X, reúne a grandeza da produção de Márcia 

8 https://www.tate.org.uk/research/
publications/tatepapers/06/authenticity-
-change-and-loss-conservation-of-time-ba-
sed-media-installations . Último acesso em 
20/12/2020.

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/authenticity-change-and-loss-conservation-of-time-based-media-installations
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/authenticity-change-and-loss-conservation-of-time-based-media-installations
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/authenticity-change-and-loss-conservation-of-time-based-media-installations
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/06/authenticity-change-and-loss-conservation-of-time-based-media-installations
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X, colocando a relação institucional da autonomia da produção do artista e também, algo 
muito importante nesta pesquisa, que é até onde o artista consegue ser dono do seu rastro 
performativo, porque a instituição pode ser imperativa e desconsiderar o desejo do artista 
pela história, sobretudo os rastros de artistas póstumos.

O arquivo X, que organiza a produção de Márcia X e os procedimentos da artista, nos 
trazem um conjunto de discussões que refletem o rastro performativo, exemplificando nos 
seus vários trabalhos em performance e que podem nos dimensionar ainda mais este conceito. 
A performanceinstalação Alviceleste, realizada em 2003, é um exemplo contundente para 
pensarmos os trânsitos da obra e como o conceito se aplica a ela. A obra é dividida em três 
momentos que estão detalhados na descrição da artista: 

A instalação antes da performance, o desenvolvimento da performance, e a 
instalação resultante da performance. Na instalação inicial, estão presentes 
todos os elementos do trabalho. Vários funis de vidro pendem do teto presos 
por cabos de aço; da ponta destes funis saem delicadas correntes em metal 
que se espalham pelo chão. Estas correntes são entremeadas por pequenas 
coroas (3 tamanhos) usadas originalmente em coroas religiosas. Alguns fu-
nis estão cheios de tinta retidos por tampas de borracha. A tinta é azul-real 
para caneta tinteiro. Vários tubos de vidro com esta tinta estão igualmente 
espalhados pelo chão da sala, que foi coberto por gesso branco derramado em 
camadas (e não sob forma de placas. Três traquitanas estão encostadas nas 
paredes. Duas são feitas com “bules” de vidro soprado, presos sob a ponta 
de cabos de madeira. Outro cabo de madeira tem a ponta de aço em forma 
de U. É importante que a performance comece depois que grande parte do 
público tenha chegado, para que a instalação inicial seja vista. A perfor-
mance tem início com a entrada da artista na sala, descalça e vestida com 
uma camisola longa branca. Manipulando o cabo de madeira com o U de aço 
na ponta, suspende a tampa de borracha de um dos funis. A tinta escorre 
pelas correntes sendo absorvida pelo gesso do chão. Enche um dos “bules” 
de vidro com tinta dos tubos de vidro e derrama num funil. A tinta escorre 
pelas correntes sendo absorvida pelo gesso do chão. As ações se repetem e 
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se alternam. O público acompanha a movimentação, as escolhas da artista, 
as imagens que surgem no processo, e o resultado, sempre mutante, do azul 
da tinta no branco do gesso e no algodão da camisola. A instalação resultante 
da performance permanece em instalação, modificandose sutilmente com o 
correr dos dias em decorrência do processo de secagem da tinta. (Marcia X, 
Parque Lage em 2003).

Figura 5 - Márcia X, Alviceleste. 
Escola de Artes visuais Parque Lage, 2003.
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Figura 6 - Márcia X, Alviceleste. 
Escola de Artes visuais Parque Lage, 2003.
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Esse é um exemplo de trabalho entre os vários que Márcia X desenvolve entre os 
limites da performance, da instalação, do objeto e do registro performativo nos mostrando 
a elasticidade que o rastro performativo também pode trazer na percepção da produção 
da artista. Infelizmente, Márcia X faleceu muito jovem, em 2005, e certamente o legado 
deixado pelo projeto “Arquivo X” nos dá a dimensão de décadas de produção da arte da 
performance no Brasil logo em sua consolidação como linguagem nos anos 60 e 70.

Outro artista que também serve de exemplo para pensarmos o rastro performativo, 
onde registros das performances são transformados em outros trabalhos, é Matthew Barney. 
O seu projeto “De Lama Lâmina” (2004) foi disparador para pensar os desdobramentos 
da performance desde o começo de minha pesquisa do doutorado no PPGAV/UFRGS. A 
obra, uma instalação em Inhotim/Brasil no pavilhão do artista, é o desdobramento de uma 
performance realizada em colaboração com músico Arto Lindsay, em 2004 no carnaval 
de Salvador, que também serviu de base para o vídeo homônimo apresentado na galeria 
Marcenaria, também em Inhotim.

A performance foi uma parceria entre Barney, Lindsay e o bloco Cortejo Afro, 
“De Lama Lâmina” foi também o nome do trio elétrico criado por Barney que desfilou em 
Salvador. O filme, realizado durante o trajeto real do trio, um registro da performance, 
apresenta um trator que carrega uma árvore, situação na qual dois personagens constroem 
uma narrativa em meio à folia baiana. Uma delas é Julia Butterfly Hill, personagem baseada 
na mulher, que por dois anos, de 97 a 99, viveu em cima de uma árvore na Califórnia 
para protestar contra a devastação das florestas. Dentro do trator, está Greenman, um 
personagem híbrido, meiohomem, meioplanta, que se relaciona, sexualmente, com o eixo 
maquinal. O filme também mostra a entrada desses objetos do cortejo em Inhotim, mesclando 
tempos distintos de performance.

Nesses trabalhos, Matthew Barney toma o candomblé baiano como fonte de 
referência para tecer uma complexa narrativa sobre o conflito entre Ogum, orixá do ferro, da 
guerra e da tecnologia, e Ossanha, orixá das florestas, das plantas e das forças da natureza. 
Narrativas mitológicas são uma constante na obra de Barney, que encontrou no sincretismo 
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afrobrasileiro um campo fértil para explorar seu interesse pela natureza dialética das coisas. 
A obra estreou na Pinacoteca e atualmente compõe o acervo da Marcenaria em Inhotim, 
juntamente com o pavilhão do artista.

A instalação possui um domo geodésico em aço e vidro, trator florestal, escultura em 
polietileno de alta densidade. A escolha da localização na mata, mais afastada do núcleo do 
parque, é parte importante relacionada a uma preocupação ambiental do artista, colocando 
em evidência elementos naturais que aludem aos orixás  o minério de ferro do solo e as 
árvores de eucalipto da mata. Em contraste com os domos de aço que trazem contraste 
futurista à paisagem ancestral dos morros do minério e árvores abatidas para extradição 
da terra. Dentro da geodésica, o espaço é tomado pela máquina, a escultura representa 

Figura 7 - Matthew Barney, De lama lâmina, 
2004, vídeo, cor, som, 55′ 22”, Still. Fonte: 
https://www.inhotim.org.br/item-do-acervo/
matthew-barney-2/ Acesso: 11/04/2021.
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uma árvore - a mesma usada na performance em 
2004 no Carnaval da Bahia. O trator, usado tanto 
na performance quanto no filme, é desprovido da 
função original e é transformado em uma “escultura 
congelada” num instante de instabilidade. Tensão que 
constitui a obra, evocando a dialética entre destruição e 
criação, progresso e conservação, fecundidade e morte, 
performance e documento, a instalação é também um 
vestígio das ações anteriores. 

Outro trabalho de Barney que fala desses 
trânsitos entre performance, documento e instalação 
é o projeto “Drawing Restraint” (1987 a 2015)9 onde 
o artista realiza 23 ações diferentes para realizar um 
desenho, de forma que seu corpo seja restringido de 
movimento para a realização desses desenhos. Após o 
desenho, o artista cria uma escultura-objeto com ele e 
o vestígio da ação.

As primeiras edições da série são performances 
que visavam testar e superar os limites da resistência 
física que se tornam simples quando comparadas com 
as edições posteriores, mas não menos importantes, pois é a partir delas que ele desenvolve 
conceitos fundamentais de seu trabalho que o acompanham ao longo de sua carreira.

Outro projeto que gostaria de trazer para este primeiro recorte da PHRP é o Terra 
Comunal + MAI (Marina Abramović Institut)10. Exposição da artista sérvia Marina 
Abramović, revisitando quatro décadas de produção em performance, criando os conceitos de 
performance e re-performance de longa duração e o mais importante aqui nesta discussão, a 
criação de um instituto dedicado à arte imaterial, o MAI. Terra Comunal é uma retrospectiva 
com obras seminais da artista através de registros de vídeo, fotografia e objetos, a maior 

9 Todo processo deste projeto se encontra on-
line através do link: http://www.drawingres-
traint.net/. Último acesso em 15/12/2020.
10 https://mai.art/terra-comunal .  Úl-
timo acesso em 15/12/2020.

Figura 8 - “De Lama Lâmina”, Mattew Barney, 
Inhotim, Brasil. 

https://mai.art/terra-comunal
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Figura 9 - Drawing Restraint 1 (action), Mattew 
Barney, 1987. Doação da Fundação Dannheisser. 
Fonte: moma.org. Último acesso 14/04/2021.
Figura 10 - Drawing Restraint 1 (drawing), Mattew 
Barney, 1987. (Fonte: moma.org).
Figura 11 - Drawing Restraint 1, Mattew Barney, 
1987. (Sculpture); (Fonte:moma.org).
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mostra do Instituto MAI até hoje. Realizada em 2015 no Sesc Pompeia em São Paulo, Terra 
Comunal aborda três pontos curatoriais na prática da artista: O Corpo Artista, referindo-se 
à presença do seu corpo em suas performances; o Corpo Público, com os nuances e limites 
entre performer e observador; o Corpo Estudante, que cria espaços de colaboração para 
artistas, pesquisadores e público.

Esse título Terra Comunal, é inspirado pelas pesquisas da artista no Brasil ao 
longo de anos, pesquisando cristais e sua influência sobre a mente e o corpo. Essa pesquisa 
marca profundamente a sua prática, buscou comunidades espirituais e locais de poder para 
incorporar na pesquisa sobre energia e como aplicá-la em formas imateriais de arte, prática 
que foi incorporada em seu método pedagógico.

A parte retrospectiva mostra as principais performances que marcaram sua trajetória: 
“The House with the Ocean View” (A casa com vista pro Mar) de 2002, “The Artist 
Is Present” (A Artista está Presente) de 2010,  “512 Hours” (512 horas) de 2014, os 
“Transitory Objects for Human Use” (Objetos Transitórios para Uso Humano) criados 
entre 1990 e 2000, e uma galeria de retratos stills de vídeos e vídeos de 1974 a 2010. 
Esses trabalhos eram mostrados em uma ala do projeto, o Corpo Artista.

As primeiras três performances citadas de Abramovic são fundamentais pois marcam 
a entrada da plateia como transformadora ativa em sua produção. Trago elas neste projeto 
pois a forma que são exibidas é através de seus documentos. Nenhuma das três performances 
é reencenada neste momento, ainda que a re-performance seja um dos procedimentos desta 
artista.

No trabalho “The Artist is Present”, os objetos da performance realizada no MOMA 
foram colocados na sala expositiva e os registros de rostos em stop motion das pessoas que 
sentaram na cadeira com a artista eram projetados como um mosaico nas paredes.

Na performance “The House with the Ocean View”11, apresentada na Sean Kelly 
Gallery, Nova York, em 2002, há uma museografia de três cômodos com uma escada de 
facas afiadas. A artista viveu nesse espaço por 12 dias sem comida e em silêncio. Em 
“Terra Comunal” foram mostrados os objetos, registros fotográficos da performance e uma 
gravação de voz com a artista narrando todas as ações realizadas na mesma e o modo com 
que ela utilizava cada objeto.

11  https://vimeo.com/72468884.  

https://vimeo.com/72468884
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Já na vivência “512 Hours” (2014)12, apresentada na Serpentine Gallery, em 
Londres, a artista abordava o público sem mediação, pedia que deixassem todos os seus 
pertences e ficassem em silêncio. Depois os convidava a realizar exercícios simples, tais 
como olhar para uma parede branca, deitar-se numa cama, andar em câmera lenta, contar 
lentilhas e grãos de arroz ou permanecer parado em pé sobre uma plataforma. Isso era para 
convidar os participantes a sentirem sua própria presença e desenvolver uma sensibilidade 
para perceber uma energia coletiva. O processo era registrado em vídeo pela sua parceira 
Lyndsey Peisenger.  Em “Terra Comunal” esse foi o vídeo exposto. Nessas três performances, 
o acesso acontece através do rastro performativo construído pela artista, aqui é um bom 
exemplo de rastro material (vídeos, fotografias, manuscritos, áudios) e imaterial (energia 
trocada com o público).

Os “Transitory Objects for Human Use” (Objetos Transitórios para Uso Humano), 
criados entre 1990 e 2000, feitos parte ou inteiramente com cristais, são a introdução 
da prática pedagógica da artista, onde ela convida o público a interagir com os objetos de 
acordo com instruções. Os objetos, de energia irradiante, deslocam o público do cotidiano.

12  https://www.serpentinegalleries.
org/whatson/marinaabramovic512hours/

Figura 12 - “A Artista está Presente”, Terra 
Comunal, Marina Abramovic, 2015.Fonte: 
http://becobeladona.blogspot.com/2015/03/
terra-comunal-marina-abramovic-mai.html. 
Último acesso: 14/04/2021.
Figura 13 - “The House with the Ocean View”, 
Marina Abramovic, Terra Comunal, 2015. 
https://dudugontijo.com/terra-comunal-marina-
abramovic-mai/ Último acesso: 14/04/2021.
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Figura 14 - Transitory Objects for Human Use, 
Marina Abramovic, 1990- 2000. Fonte: http://
www.lucianabritogaleria.com.br/uploads/
publication/complete_pdf_en/74/catalogo_
MA.pdf. Último acesso 14/04/2021.
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A gigante exposição ocupava várias salas e todo o saguão central do SESC Pompéia. 
Além dessa havia a parte “Terra Comunal MAI”, uma curadoria da artista em parceria com 
os integrantes do Instituto Paula Garcia e Lynsey Peisinger.

O MAI – Marina Abramovic Institut é uma plataforma dedicada a arte imaterial 
e obras de longa duração, incluindo performance, dança, teatro, cinema, ópera, ciência, 
tecnologia e outras formas de arte ainda desconhecidas que possam vir a ser desenvolvidas 
no futuro. O Instituto incentiva projetos colaborativos convidando artistas e o público a 
desenvolverem experiências. O MAI está localizado no centro de Hudson, a duas horas 
de Nova York. O prédio, de 1929, busca fundos para ser restaurado no sonho de ser um 
espaço de pesquisa para artistas, cientistas e pesquisadores desenvolverem novos projetos, 
programas públicos, encontros e práticas de longa duração. No momento, com mudanças  no 
acervo de obras e projetos, se encontra todo de forma digital13.

13  https://mai.art/
http://paulagarcia.net/wp/wp-content/uplo-
ads/2019/05/catalogotc.pdf
14 CAMA PARA USO HUMANO - 
Madeira e pedra de quartzo preto Aproxima-
damente 31,5 x 78,7 x 25,6 polegadas(2012) 
© ORE Cultura Srl e © Laura Ferrari ou 
Fabrizio Vatieri Cortesia Marina Abramovic 
Arquivos e Galeria Sean Kelly Nova York. 
Fonte: http://www.marinaabramovic.com/.
14 

Figura 15 - Exercícios do Método Marina 
Abramovic, (2015)14.

https://mai.art/


71

 No projeto “Terra Comunal”, o MAI se desdobra em duas partes: uma sendo uma 
área de convivência que convida o público a explorar as fronteiras entre corpo e mente, 
através de exercícios e técnicas desenvolvidas pela artista (descrevo os exercícios melhor 
quando falo em performances de longa duração no segundo capítulo); e a outra parte no 
galpão, no teatro e outros espaços do SESC Pompéia, onde ocorreram uma série de eventos, 
palestras e oito performances de longa duração de artistas brasileiros (Ayrson Heráclito, 
Fernando Ribeiro, Grupo EmpreZa, Maikon K, Marco Paulo Rolla, Maurício Ianês, Paula 
Garcia e Rubiane Maia.)

Figura 16 - Corpo Ruído, Paula Garcia. 
Terra Comunal+ MAI, 2015. Fonte: http://
paulagarcia.net/work/corpo-ruindo/. Último 
Acesso 21/04/2021.
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No processo das oito performances, os artistas convidados, juntamente aos curadores, 
realizaram o workshop “Cleaning the House” (Limpando a casa), oficina desenvolvida há 
muitos anos p or Abramovic com cinco dias de duração como um treinamento para artistas 
realizarem performances de longa duração. A oficina acontece no meio da natureza e os 
participantes ficam proibidos de comer e falar, no intuito de aquietar o corpo e a mente. 
Exercícios de longa duração são feitos para aumentar a concentração, o vigor, a resistência 
à dor e a capacidade de transpor limites físicos e mentais. A oficina é essencial para os 
artistas entrarem em sintonia com o método. O interessante de pensar neste caso, dentro 
da constelação de exemplos é como as performances são apresentadas ao público e como o 
próprio método MAI é um rastro performativo de toda a sua trajetória, inclusive utilizando 
os “Objetos Transitórios”, uma série e pesquisa de anos, que se desdobram em um método 
pedagógico. 

Continuando a PHRP no Brasil, desta vez em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 
com o projeto “Estúdio 88”: pesquisa de vídeo performances idealizado por Elaine Tedesco, 
Marion Velasco e Lucia Koch no final dos anos 80 no Instituto de Artes da UFRGS. O 
projeto teve uma recente atualização de seu rastro performativo com a publicação “Estúdio 
88: documentação de videoperformances15, organizada por Elaine Tedesco e Lu Rabelo. 
O livro é um resgate do projeto através do arquivo guardado pelas artistas, de modo a 
contribuir com a história da videoarte no sul do Brasil.

O Estúdio 88 foi um laboratório de experimentações e vídeoperformances, entre 
1988 e 1989, no Instituto de Artes da UFRGS, em Porto Alegre. Artistas, estudantes, 
professores e pesquisadores16 experimentavam juntos, e entre eles estava a professora Mara 
Álvares, integrante do grupo Nervo Óptico17, nascido nos anos 70, também em Porto Alegre.

Porto Alegre vivia uma efervescência cultural pós anos 70, onde a experimentação 
fazia parte dos processos dos artistas e isso reverberou na dança, no teatro, na música e 
até mesmo na abertura de galerias como a Arte & Fato, Bolsa de Arte e Tina Presser que 
iniciaram a representação de vários artistas locais.

15 Publicação completa: http://perfor-
matus.com.br/wpcontent/uploads/2020/06/
catalogo-estudio-88.pdf Último acesso em 
12/04/2020.
16 Entre eles Elaine Tedesco, Marion 
Velasco, Lucia Koch, Paulo Biurrum, Ignês 
Borges, Lígia Petrucci, Adriana Torres, 
Flávio Roberto Gonçalves, Richard John, 
Otávio Schneiders, João Guimarães, Mauro 
Garcia Dahmer, Álvaro Rosa Costa, Claudia 
Sacks, Lia Menna Barreto e Paulo Campos.
17 Surgido em meados da década de 70, 
o Grupo “Nervo Óptico” foi um movimento 
de artistas de vanguarda do Rio Grande do 
Sul, com atuação entre 1976 e 1978. Sua 
inventiva produção – sobretudo usando a 
fotografia como suporte para experimentação 
– se destaca pela crítica à lógica de mercado 
como condutora das políticas culturais. 
Formado pelos artistas Carlos Asp, Carlos 
Pasquetti, Clóvis Dariano, Mara Álvares, 
Telmo Lanes, e Vera Chaves Barcellos.
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Figura 17 - Estúdio 88: Lucia Koch, Elaine Tedesco 
e Marion Velasco (esquerda para direita).
Figura 18 - Fotografia de Elaine Tedesco (slide 
printado e digitalizado). Da esquerda para a direita: 
Marion Velasco, Richard John, João Guimarães e 
Lucia Koch. Acessórios de plástico e espuma criados 
por Tedesco e Koch. Acervo das artistas: Estúdio 88 
/ Rio Grande do Sul, 1988.
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Um dos disparadores do Estúdio 88 foi uma oficina de performance, em 1987, com o 
artista Guto Lacaz. Tedesco, Koch e Velasco, após a oficina, realizaram duas performances: 
“Mucosa: quando as damas esperam o convite pra dançar” - apresentada na sala Álvaro 
Moreira -, e “Salão Performance” - apresentada no teatro da Reitoria da UFRGS. Após 
essas experiências as artistas começaram a experimentar performances e ações com o corpo, 
objetos, tecidos, som e voz. 

No período, o Departamento de Artes Visuais (UFRGS) havia adquirido sua primeira 
câmera de vídeo VHS, e vale ressaltar que o mesmo era coordenado por Carlos Pasquetti, 
também integrante do Grupo Nervo Óptico. O projeto começa neste desejo de unir as 
pesquisas de performance com vídeo. As artistas eram ainda estudantes no Instituto de Artes 
(UFRGS) e, a partir deste projeto, que teve financiamento da FAPERGRS, produziram 
uma sequência de trabalhos em videoperformance e experimentos com a câmera. 

Além do próprio material e revisitação deste arquivo em fitas VHS, dos depoimentos e 
conversas com as artistas e da publicação  “Estudio 88 Documentação de vídeoperformances”, 
lançada em 2020, os vestígios dessa pesquisa reverberam nas pesquisas individuais, 
principalmente de Velasco e Tedesco, que ainda produzem trabalhos em vídeo e performance. 
O rastro performativo aqui segue se desdobrando em trabalhos, letras de música, artigos, 
entre outros. 

“Fazer vídeo é saber que com o tempo virá o apagamento e a certeza do desaparecimento. 
Faz 30 anos do início daquela pesquisa, essas fitas são, agora, como escrevi há algum tempo, 
objetos dormentes, mudos, posicionados em minha estante de livros. As imagens do Estúdio 
88 foram digitalizadas, mas por quanto tempo poderemos acessá-las?” (TEDESCO, 2020, 
p.24). Revisitar arquivos perdidos, lidar com a perda e o desaparecimento, decidir o que é 
contundente guardar, são alguns dos procedimentos do rastro performativo desses projetos 
que envolvem o efêmero. Talvez seja o desaparecer de algumas partes que impulsionam a 
apreensão de outras. O próprio processo de reprodução do vídeo analógico das câmeras 
VHS, que eram passadas de uma para a outra, e nessa transmissão transformado através 
da perda, do desaparecimento de dados e som. 

Figura 19 - Lucia Koch e Elaine Tedesco. 
Praça do DMAE, Porto Alegre, 1988. 
Fonte: Cortesia das artistas.
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O rastro performativo de performances antes da era digital lida com a inevitabilidade 
da perda e da infidelidade. Aqui temos um belo caso para falar da imaterialidade dos 
documentos de imagem. O analógico pode se perder com o desgaste do tempo e na sua 
transmissão; e o digital também corre o risco de sumir por fatores de erro. A documentação 
de uma performance está, assim como ela, entre a possibilidade do erro e da perda. 

Elaine se refere a como “objetos dormentes, mudos, posicionados na estante de 
livros”, apesar da imobilidade (repouso, desocupação, torpor) e do lugar (estante de livros), 
duram  existem, resistem ali e, tornam possíveis coMEMORAR (buscar na memória e 
festejar junto) o “movimento das coisas” e, agora, a produção desta publicação (VELASCO, 
2020, p. 79).
 Continuamos a PHRP em Porto Alegre com a obra  “Momento Vital” (1979), de 
Vera Chaves Barcellos18. “Momento Vital” é um livro de artista, que virou um múltiplo de 
três fotocópias, sendo uma delas parte da coleção de livros de artistas do Museu de Arte da 
Pampulha (MAP). A obra conta com diversos entrelaçamentos performativos, a começar 
pelo indicativo da ação que a artista realiza no ato de composição da obra, onde cada página 
é uma palavra que completa a frase de como seu corpo se encontra naquele exato momento, 
o momento vital. Essa obra foi amplamente discutida em artigos e exposições para tratar do 
dilema da presença a partir de um livro de artista.

O livro começa com a palavra “eu”, e a cada página vai seguindo com uma palavra, 
“eu estou, eu estou aqui, eu estou aqui presente, eu estou aqui presente agora”. Em 
1979, Vera realiza a ação de recitar o livro para a câmera, transformando-o também em 
vídeoperformance. Esse momento de performar seu livro em vídeo também marca um 
pioneirismo em relação a performatividades dos livros de artista.

Essa ação foi refeita depois para o público ao vivo, em 2013, no evento “Performance 
em Livro de Artista”, uma mesa-redonda com a participação da editora e pesquisadora 
Regina Melim, do artista e professor Wilson de Avelar, com mediação de Amir Cadôr, 
curador da exposição “Ainda: o livro como performance”,  na qual “Momento Vital” estava 
exposta. A ação feita no evento para o público foi registrada também em vídeo19. Nessa 
ocasião, a segunda edição do livro da artista é lançada.

18 Vera Chaves Barcellos nasceu em 
Porto Alegre, RS, Brasil, em 1938. Nos anos 
1960 dedicouse à gravura depois de estudos 
na Inglaterra e Holanda. Em 1975 aprofun-
dou seu conhecimento em técnicas gráficas e 
fotografia, com bolsa do British Council, no 
Croydon College, em Londres. Em 1976 fez 
parte da representação do Brasil na Bienal 
de Veneza com o trabalho “Testarte”. Des-
de os anos 1970 tem atuado na animação 
cultural em Porto Alegre figurando entre os 
fundadores do Nervo Óptico (19761978), 
do Espaço N.O. (1979-1982) e também da 
galeria Obra Aberta (19992002). Em 2005, 
instituiu a Fundação dedicada à arte contem-
porânea que leva seu nome e a qual preside 
desde então.
19 Vídeo de documentação da perfor-
mance Momento Vital, Vera Chaves Barcellos 
em 2013. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=dnl_VJp4zFY&feature=emb_title. 
Último acesso 12/04/2021.
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Figura 20 - “Momento Vital” (1979), de Vera 
Chaves Barcellos. Fonte: Cortesia da artista.
Figura 21 - “Momento Vital” (1979), de Vera 
Chaves Barcellos [2]. Fonte: Arquivo Vera 
Chaves Barcellos cortesia da artista.
Figura 22 - “Momento Vital”, Vera Chaves 
Barcellos, Reperformance, 201320.

20 Em Feira de Arte Impressa Tijuana, 
2013. Fonte: http://fvcb.com.br/?page_
id=93 . Último acesso 14/04/2021.
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Em julho de 2013, quando o livro é exibido na Feira de Arte Impressa Tijuana21, 
em São Paulo, Vera Chaves Barcellos comenta em entrevista: “É uma dinâmica de leitura 
que quebra o encanto do momento, da fruição, de algo que seria único e que não tornaria 
a acontecer. De certa forma, é também uma metáfora da vida que se leva intensamente e 
que cada vez que se reflete sobre ela deixase de viver um pouco”. Nessa ocasião a artista 
também reperforma, através da leitura do livro, na Tijuana. A edição que discutira a 
performatividade dos livros e publicações de artistas, pela primeira vez saía da Galeria 
Vermelho e era abrigada pela Casa do Povo e pela Oficina Cultural Oswald de Andrade, em 
São Paulo.

Em  2016, “Momento Vital” é reperformada pelo artista mineiro Wilson de Avelar, 
no Museu Mineiro22. O vídeo de registro foi realizado por Igor Reis e passou por uma edição 
feita por Avelar e seu colaborador. Esse é mais um exemplo do rastro performativo e suas 
ocorrências, neste caso como em “Terra Comunal”, com a reperformance realizada pela 
própria artista e também por outro artista.

21 Inaugurado em 2007, o Tijuana 
nasceu como uma iniciativa da Galeria Ver-
melho para criar um espaço expositivo apto a 
mostrar obras de formato incompatível com o 
espaço expositivo tradicional, especialmente 
os livros de artista. Em 2009, foi realizada a 
primeira Feira de Arte impressa do Tijuana, 
reunindo editoras que se dedicam à publica-
ção de livros de artista e edições especiais. A 
partir de 2010, o Tijuana começa a publicar 
seus próprios livros de artista, através do selo 
Edições Tijuana.
22 Registro da reperformance Momento 
Vital por Wilson de Aguilar: https://www.
youtube.com/watch?v=col-TowcdSg. Último 
acesso 12/04/2021.

 Figura 23 - “Momento Vital”, de Vera Chaves 
Barcellos, reperformance de Wilson de Avelar, 
Museu Mineiro (2016). http://fvcb.com.
br/?page_id=93. Último acesso 14/04/2021.

https://www.youtube.com/watch?v=col-TowcdSg
https://www.youtube.com/watch?v=col-TowcdSg
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A exposição citada anteriormente “Ainda: O livro como performance” (2013), baseada 
no Museu da Pampulha e com curadoria do artista gráfico e professor da Escola de Belas 
Artes da UFMG, Amir Cadô, apresenta quase cinquenta livros de artistas que mostram 
algumas das possíveis relações entre livro e performance. A exposição se organiza em cinco 
eixos temáticos: o primeiro eixo, “Documentos”, aborda a questão da documentação, o 
registro de uma performance em fotografias ou textos; o segundo, “Fotografia Performada 
ou Performance para a câmera”, reflete sobre performances desenvolvidas para a câmera, 
onde não existe mais o público. A performance acontece em público ou no atelier do 
artista diante de uma câmera, com enquadramentos fotográficos determinados; o terceiro 
“Performance para a Página’’, um desdobramento de como a performance é no livro e 
como será a página dessa performance. A performance é feita para fotografia e depois é 
pensada para  a dimensão gráfica; o quarto eixo “Instruções/Partituras” são as partituras 
e as instruções para a realização de performances, desde os textos do Fluxus, nos anos 60 
e 70, até as partituras musicais; por último, o quinto eixo, “A Leitura como Performance”, 
que é sobre o performativo em livros que exigem um manuseio para fazerem sentido, que 
não podem ser vistos, por exemplo, num arquivo digital. Exige a ação das mãos do leitor ou 
que a leitura seja reperformada pelo artista ou outras pessoas. A performance supracitada, 
“Momento Vital”, de Barcellos, está neste eixo. Assim como obras de outros artistas como 
Paulo Brusky, Marina Abramovic, Dora Longo Bahia, Gretta, Bas Jan Ader, Santiago 
Sierra, Jan Joss, Allan Kaprow, André Severo, Arthur Barrio, entre outros23.

Ainda na ocasião da mesa redonda onde Vera Chaves Barcellos reperformaria 
o “Momento Vital”, outros dois acontecimentos importantes acontecem. O primeiro é o 
lançamento do segundo número de “¿Hay en Portugués?”, uma publicação que tem seu foco 
em documentos de performance, sobretudo latinoamericanas. Entre os documentos e textos 
traduzidos, este número traz uma correspondência inédita entre Alex Hamburger, Ricardo 
Basbaum e RoseLee Goldberg, e um inventário listando performances ocorridas nas últimas 
décadas na América Latina. Para além disso, a tradução de dois textos de referência para os 
estudos de performance: “A performatividade dos documentos de Performance”, de Philip 
Auslander e, “Sobre performance (e outras complicações)”, de Jens Hoffmann e Joan Jonas.

23 Catálogo completo da exposição 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/
files/estruturadegoverno/fundacaomunic-
ipal-de-cultura/2020/ainda-o-livro-como- 
performance.pdf. Último acesso 12/04/2021.

Figura 24 - “Ainda: O livro como performance 
- Instruções/Partituras”. Museu da Pampulha, 
MG, 2013 http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/
content/ainda-o-livro-como-performance, último 
acesso 20/12/2020.
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O segundo acontecimento diz respeito à exposição “Eu estou aqui agora” (2019), 
com curadoria de Elaine Tedesco e Luísa Kiefer, que aconteceu na FVCB (Fundação Vera 
Chaves Barcellos), em Viamão (RS), e como seu título pontua, aborda a presença e o tempo 
presente e uma vivência num futuro do presente. A exposição tem como ponto de partida uma 
pesquisa atenta, de sentir a presença dentro do acervo, mas dialoga com obras de artistas 
fora do acervo. A performance “Momento Vital”, de Vera Chaves Barcellos, posicionada na 
entrada, na Sala dos Pomares da FVCB, com o registro fotográfico, o livro impresso e o 
áudio como um mantra, o que acaba definindo pela sua própria presença, algo como o nome 
da exposição sugere.

Além da icônica obra “Momento Vital”, que traz corpo à discussão que interessa ao 
tema desta tese, as obras de Milton Kurtz, 3NÓS3, Lia Menna Barreto, Antoni Muntadas, 
Dione Veiga Vieira, Alexandre Copês, Lenora de Barros, Patrício Farias, Samy Stoggia, 
Fernanda Gassen, Camila Leichter, Patricia Francisco, Marina Camargo, Glaucis de Moraes, 
Mario Ramiro, entre outros compunham a exposição.

A exposição lançou um catálogo com imagens das obras e textos reflexivos sobre o 
processo de curadoria, contendo duas importantes contribuições para essa pesquisa: “Breves 
Anotações sobre o tempo” (2019) , de Luísa Kiefer, que traz discussões sobre atualizações 
entre passado, presente e futuro das obras do tempo presente e sobre a quase incapacidade 
de apreensão do momento presente. Tecendo a ideia de Santo Agostinho para falar do 
momento quase inexistente do presente, e também de obras de variadas décadas e contextos 
numa mesma exposição, como se tempos diferentes se encontrassem. Outro ponto trazido 
pela curadora são as noções de Kairos e Chronos, conceitos da Grécia antiga. Chronos seria 
o tempo da medida e Kairos seria o tempo da qualidade. Kairos, explico, o tempo que passa 
“pelos sentidos e deixa vestígios que se transformam em memória e se distendem no tempo” 
(KIEFER, 2019, p.37 ) .  

O outro texto, “Notas Sobre a presença” (2019), de Elaine Tedesco, discute a 
presença da sua escrita, a presença do próprio catálogo, da mostra, a presença das obras, 
do artista em sua obra, a presença do passado, a presença da obra no presente do visitante. 

Figura 25 - Registro da exposição “Eu estou aqui 
agora”, FVCB, Viamão, 2019. http://fvcb.com.
br/?page_id=93. Último acesso 14/04/2021.
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A  presença e o tempo são os pilares quando pensamos no rastro performativo, assim como 
a independência das obras a partir dessa ação do tempo, que também já não depende mais 
do artista, essa reativação e reorganização a partir dos acervos e curadorias por onde essas 
obras vão passando. 

A exposição possibilita sua reativação. Na brecha aberta por sua presença. 
Na montagem da mostra, as obras saem de seu estado de pausa, de sua 
dormência. Seus mundos são postos em movimento. Os eixos de mobilidade 
do lugar aonde se expõe, lançam rastros de intenções e de ideias que se mes-
clam e contaminam a perspectiva de visão  da verdade de cada uma delas. 
A obra reclama o seu espaço. Craim-se os contatos que, de fato, formam a 
exposição. ( TEDESCO, 2019, p.54).

A exposição “Eu estou aqui agora” é um exemplo contundente para compor a nossa 
PHRP. Como essa é uma história aberta, ela não termina aqui, mas acredito que com esses 
projetos e, na sequência, com as exposições “Aorista” (2018)  e “Paradigma da Presença” 
(2017)  eu consiga me aprofundar na PHRP e nos conceitos que a norteia, e desta forma 
seguir para etapa de análise dos trabalhos de minha autoria. 

 Para encerrar o subcapítulo, aciono dois artistas brasileiros que trabalham com 
vestígios de performance como processos operacionais: Helô Sanvoy e Yara Pina, que com 
processos diferentes nos fazem entender um outro aspecto do desdobramento das ações 
performativas, diferentes das práticas citadas anteriormente.

Helô Sanvoy24, no trabalho “Desvio para o Branco” (2013). O trabalho consistiu em 
fazer uma ação que provocasse comoção na mídia a partir de outras notícias. Sobre a ação: 
produzir 14 tabletes semelhantes aos de cocaína (contendo gesso e gravata) e jogá-los em 
frente à Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO). O objetivo era que esta ação provocasse 
notícias na mídia e partia dos escândalos de apreensão de 1/3 de tonelada de cocaína, 
envolvendo políticos brasileiros como suspeitos (2013) e dos 33 kg de cocaína no avião da 
Força Aérea Brasileira (1999).

24  Helô Sanvoy é natural de Goiânia- 
GO (1985). Vive atualmente em São Paulo. 
É mestrando pela Escola de Comunicações e 
Arte (ECA/USP) e licenciado em Artes Vi-
suais pela Faculdade de Artes Visuais (FAV/
UFG). É membro do coletivo de performance 
Grupo EmpreZa desde 2011.
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A ação consistiu em fazer 14 tabletes semelhantes aos de cocaína contendo 
gesso e gravata. Esses tabletes foram jogados em frente à Assembleia Legis-
lativa de Goiás (Alego). Logo em seguida, os tabletes foram encontrados pela 
polícia, sendo o caso noticiado como uma apreensão real de drogas em frente 
a uma instituição pública. A ação foi realizada logo em seguida à apreensão 
do que ainda é chamado helicóptero dos Perrella, caso ocorrido em 24 de 
novembro de 2013 – a ação foi realizada em 9 de dezembro desse mesmo 
ano.A instalação é apresentada como uma narrativa da ação, pois o trabalho 
aconteceu como uma intervenção na mídia e como uma inserção de uma notí-
cia falsa nos meios de comunicação, que se confunde com a realidade, nas 
discussões sobre o combate ao narcotráfico e os interesses políticos. Ordem 
da montagem do trabalho: Vídeo com a fabricação dos tabletes, fotografias 
do momento em que foram jogados em frente à Alego, vídeo com depoimento 
do policial, jornal impresso com a notícia, e print’s de site de notícias25.

Neste caso, o rastro performativo acontece no desvio de uma ação performativa dada 
como real e noticiada pela mídia. O que é mostrado no campo da arte contemporânea é um 
vestígio de uma ação que se transforma em trabalho de arte em seu desdobramento. O que 
chega no observador são os documentos dessa proposição, desde a ação do artista até a sua 
repercussão na mídia.

Yara Pina26 é uma artista que apresenta seu trabalho performativo através dos 
vestígios gerados por suas ações. Seus trabalhos investigam, através de diferentes contextos 
sociais e históricos, os rastros da memória da violência e suas inscrições sobre os corpos 
vitimados e ausentes. Por meio do desenho, em sua dimensão performativa, passou a 
explorar a destruição e violência como repertórios para suas obras, com destaque para ações 
em que explora a fronteira entre ausência e presença, ao deixar no espaço expositivo apenas 
vestígios da passagem de seu corpo em confronto com outros “corpos”.

No trabalho, “Corpos Sulcados” (2019), descrito pela artista como vestígios de ação, 
ela utiliza sombra e terra sulcadas com relhas de arado para questionar a relação da violência 
do corpo feminino com a terra. 

25   Texto e fotografias da ação pre-
sentes em:  https://www.helosanvoy.com/
desvio-para-o-branco. Último acesso em 
08/04/2021.
26 YARA PINA vive e trabalha em Goi-
ânia. É graduada em Biblioteconomia e Artes 
Visuais pela Universidade Federal de Goiás.

https://www.helosanvoy.com/desvio-para-o-branco
https://www.helosanvoy.com/desvio-para-o-branco
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Partindo da relação entre o corpo da mulher e a terra, proponho nesta ação 
remeter a um instrumento agrícola de origem muito antiga e tradicionalmente 
submetido ao monopólio do sujeito masculino - o arado - para simbolizar 
não apenas o controle do homem e do Estado sobre a terra e os meios de 
produção, mas também ao corpo da mulher. Num primeiro momento, a 
relha de um arado é utilizada como uma arma para agredir minha sombra, 
deixando fissuras que serão, em seguida, preenchidas com a terra vermelha. 
Já sobre o chão, utilizo o instrumento para reproduzir os sulcos de uma terra 
penetrada pela lâmina do arado (PINA, Yara –  https://www.yarapina.com/ 
Último acesso 12/04/2021).

Figura 26 - Helô Sanvoy. Desvio para o Branco 
(2013). Vídeo, página de jornal, impressões de 
páginas de da internet, fotografia, objetos de 
gesso e gravata. Fonte:https://www.helosanvoy.
com/.
Figura 27 - Yara Pina, “Corpos sulcados” 
(2019).Fonte: https://www.yarapina.com/ último 
acesso 15/04/2021.
Figura 28 - Yara Pina, “Corpos sulcados” (2019) 
[2]. Fonte: https://www.yarapina.com/ último 
acesso 15/04/2021.

https://www.yarapina.com/


83

1.4 PPPP: PROGRAMA PÚBLICO DE PERFORMANCE PENÍNSULA (EXPOSIÇÃO PARADIGMA DA PRESENÇA)

Constatando-se a carência de um ambiente aberto a pensar a performance em Porto 
Alegre, emergiu o PPPP (Programa Público de Performance Península). Contemplado pelo 
Edital 11/2015, do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto 
Alegre (FUMPROARTE), o PROCULTURA FAC 2015/2, o Edital Sedactel nº 26/2017 
“Pró-Cultura RS FAC #juntospelacultura_2”  e o “FAC DIGITAL 2020”. O projeto é um 
programa continuado que começou no espaço Galeria Península27, em Porto Alegre, e que 
segue de forma itinerante hoje. Tem como proposta acolher, promover e difundir as práticas 
performativas e efêmeras contemporâneas através de residências artísticas, exposições, 
oficinas e de um grupo de pesquisa. 

Em sua primeira edição, realizada entre julho de 2016 e junho de 2017, viabilizou 
seis residências artísticas, um grupo de estudos com encontros quinzenais com Paola Zordan 
e Marcio Pizarro Noronha, professorespesquisadores convidados, e uma exposição dos 
arquivos/documentos destas vivências intitulada “Paradigma da Presença”. Os artistas 
participantes das primeiras residências foram: Carla Borba, Rubiane Maia, Carina Sehn, 
Elen Braga, Marion Velasco,  Bruno Mendonça, Liana Padilha, Elle de Bernardini, Cibelle 
Cavalli Bastos e eu.

Em sua segunda edição, “[PPPPMOTORHOME]”, promovemos mais quatro 
residências artísticas a bordo de uma Kombi, colocando o projeto em circulação por 4 cidades 
do interior do Rio Grande do Sul: Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul e Porto Alegre. 
Os artistas participantes foram: Jéssica Porciuncula, Bianca Bernardo, Charlene Bicalho e 
Bruna Kury. Além das residências com fundos de apoio à cultura, realizamos também três 
residências independentes. 

Em julho de 2019, quando encerramos a segunda edição do programa, surgiu o 
desejo de, na sua continuidade, avançarmos não apenas no campo da experiência em 
performance, mas também na compreensão e construção do performativo e dos sentidos de 
performatividade, de modo a incorporar uma dimensão política às ações e ao pensamento, e 

27 Fundada em 2014 por mim, a Ga-
leria Península foi um espaço independente 
de artes visuais que existiu entre 2014 e 
2019, sediada na rua dos Andradas, 351, 
no Centro Histórico de Porto Alegre (RS). 
Voltado às práticas contemporâneas, o es-
paço foi contemplado com diversos editais e 
prêmios e rea lizou diversas atividades, entre 
elas exposições, conversas, aulas, palestras, 
residências artísticas, defesas de mestrado e 
doutorado, grupos de estudos e um programa 
voltado para performance-arte, o “PPPP”. 
Em colaboração, vários artistas geriram a 
Península, sendo de início um espaço de 
coworking com arquitetos e designers, e pos-
teriormente um espaço independente voltado 
exclusivamente para as artes visuais.  
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de compreendê-las no cotidiano. Diante disso, além de apostar na colaboração entre artistas 
na realização de ações conjuntas e trabalhos compartilhados, a segunda edição do PPPP 
trabalhou com a ideia de o programa ser um ambiente de formação e debate em trânsito, na 
convivência diária e movente com diferentes artistas, seus modos de pensar e viver, e em 
contraste com diferentes realidades sociais, políticas, econômicas e culturais do país. 

Por isso, apostamos nas residências em deslocamento: um deslocamento por terra; 
uma casa-carro-espaço de trabalho-escola; um programa de residências numa kombi. 
Circulando pelo Rio Grande do Sul, com artistas em rede, e, principalmente, de maneira que 
tal rede fosse tecida no caminhar. Assim, o PPPP também é um rastro performativo e um 
excelente caso para pensarmos a PHRP.

O PPPP tem sido esta prática que desestabiliza processos de criação e camadas de 
práticas individuais e as desloca para práticas coletivas, de trocas mútuas e compartilhamento 
de saberes sobre o corpo e sobre a performance. Compreendemos que o PPPP, além de ser 
um programa público pensado para dinamizar encontros e residências colaborativas entre 
artistas, organiza-se também como um programa de formação - enviesada e transversal - em 
que as residências somadas ao grupo de estudos, às apresentações e conversas públicas, e 
à reflexão do pósperformance poderiam constituir o esboço de um projeto de educação do 
fazer performance no Brasil. Sobretudo se considerarmos a carência de espaços, programas 
e cursos que abordam o tema de maneira mais profunda no país. 

O grupo de estudos, após a Península, passou pela extensão da UFRGS e, de agosto de 
2017 a julho de 2019, propôs encontros teórico-práticos no Atelier Livre Xico Stockinger, 
discutindo e experimentando performance. Dentro deste período, realizamos duas mostras 
públicas dentro dos festivais de arte da cidade de Porto Alegre. Nosso objetivo principal é 
criar espaço, fomentar,  construir um terreno sólido e incentivar o conhecimento e a pesquisa 
em torno da arte da performance, encorajando artistas e não-artistas que querem dizer algo 
por meio desta linguagem. 

A exposição “Paradigma da Presença” (2017) foi criada a partir de uma reflexão 
crítica  após o primeiro ciclo de residências do programa. Já com a tese em andamento, sugeri 
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que fechássemos este primeiro repertório de residências colaborativas pensando 
sua documentação, a partir do que havia restado das novas performances 
criadas durante as residências. É importante dizer que o processo de início dessa 
conversa, antes da aprovação no edital FAC, se deu na sua essência em formato 
experimental, coletivo, sensível, de transformação, em um laboratório para 
práticas performativas. 

Nesta ideia de laboratório resolvi compartilhar tal ensejo com outras três 
mulheres artistas que admiro, ao que chamei de uma cuida(ra)doria coletiva. 
Convidei Carina Sehn, Marion Velasco e Carla Borba a acionarem outro 
artista de performance para trabalhar de forma colaborativa. Cada uma de nós 
combinou com seus convidados de passar um tempo na Península, atentas a 
potência destes cruzamentos. Esse tempo foi chamado de residência artística de 
performance. Carina Sehn convidou Elen Braga, Marion Velasco chamou Liana 
Padilha e Bruno Mendonça, Carla Borba, Rubiane Maia e eu convidei Cibelle 
Cavalli Bastos. Apesar do PPPP ter tido três edições, foram esses artistas que 
participaram da exposição “Paradigma da Presença”.

Para entendermos o que foi selecionado para expor, de cada processo de residência, 
contarei brevemente sobre cada uma. Na primeira, Carina Sehn e Elen Braga trabalharam 
a performance em relação a resiliência do corpo e a força física do trabalho, gerando três 
performances, uma delas em dupla, intitulada Trabalho (2016), realizada no Museu do 
Trabalho28. As artistas realizaram uma queda de braço em cima de uma placa de xilogravura, 
gerando uma impressão do embate. Depois imprimiram o desenho gerado na placa nas 
antigas máquinas de xilogravura do Museu do Trabalho e então distribuíram os desenhos 
para o público.

Também compunham o trabalho as performances “Formula Procrustes” (2016), de 
Elen Braga, ação pela qual a artista, a partir da lenda do médico Procrustes (que amputava 
parte das pernas de seus pacientes de modo a terem a mesma altura que ele), media o público 
e a diferença das alturas em relação ao seu tamanho; esta era extraída com serra elétrica da 

28 O Museu do Trabalho foi fundado 
em 1982.  Os galpões são de propriedade 
da Marinha do Brasil, situados no início da 
Rua da Praia. Desde 1986 ostenta numeroso 
acervo de máquinas, instrumentos, filmes, 
fotos e documentos referentes ao trabalho e 
à sua história social. Já em 1987 em um dos 
galpões anexos ao museu, montouse o Teatro 
do Museu do Trabalho. E, nos outros galpões, 
instalou-se um atelier de artes plásticas, 
especificamente as gráficas. Hoje um dos mais 
amplos e completos ateliers de gravura do es-
tado. O Museu do trabalho também tem uma 
sala de exposições temporárias e oferece cur-
sos de artes plásticas, dança, música e te atro, 
mas é através dos consórcios de gravuras e 
fotografia que garante sua sustentabilidade. 
Foi uma das principais feiras de arte gráfica 
do país, a Parada Gráfica.

Figura 29 - “Trabalho”, Carina Sehn e Elen 
Braga, Museu do Trabalho (2016). Acervo 
Galeria Península.
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cama na qual se deitava; e “Estado Atual do Corpo” (2016), ação de Sehn, em que a artista 
se enrolava em arame farpado e tentava se desvencilhar.

Na segunda residência, “A Festa Profunda” (2016), Liana Padilha, Marion Velasco e 
Bruno Mendonça pesquisaram as relações da performance com a arte sonora, performances 
sônicas e spoken word,   temas que permeiam suas pesquisas individuais, e resultado da tese 
de doutorado no PPGAV/UFRGS de Velasco29. O trio realizou dois dias de apresentação. O 
primeiro, com peças produzidas de forma coletiva, acabou contando com apoio do Festival 
Kino beat, e com um momento solo onde cada um apresentava uma performance individual, 
mas tudo fazia parte da mesma “festa”. Os artistas tiveram a instalação da artista Lucia 
Koch  como parte da obra.

Cabe aqui falar que o meu papel enquanto acompanhante crítica-curatorial do projeto 
era de interlocução e dependia de cada residência e artista, com provocações. O olhar 
sempre era de artista para artista, o que trazia nuances da perspectiva de quem também faz 

29  “faLei em voz ALTA”: ERRAGEM, 
Voz e Outros Sons em Performances Sôni-
cas”, tese de doutorado de Marion Velasco 
para leitura na íntegra: https://lume.ufrgs.
br/handle/10183/165242  Úlltimo acesso: 
25/12/2021.

Figura 30 - “A Festa Profunda”, de Marion 
Velasco, Bruno Mendonça e Liana Padilha. 
Galeria Península, 2016. Crédito: Fagner 
Damasceno.
Figura 31 - “A Festa Profunda”, de Marion 
Velasco, Bruno Mendonça e Liana Padilha. 
Galeria Península, 2016. [2] Crédito: Fagner 
Damasceno.

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/165242
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/165242
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performance. Também é interessante falar que meu olhar para essas ações era de atenção 
ao que poderia ser gerado para a exposição “Paradigma da Presença”, tanto nos registros 
fotográficos e audiovisuais que eu fiz de cada processo e performance, quanto dos dejetos por 
elas deixados. As artistas residentes também participavam de um encontro junto ao grupo 
de estudos para compartilhamento de experiências.

A terceira residência, com as artistas Carla Borba e Rubiane Maia, trabalhou com a 
ideia da viagem enquanto processo indo acampar em Tavares, onde o mar encontra a lagoa 
dos patos. Nessa acampamento, elas criaram uma vídeoperformance chamada “Apanhador 
de Vento” (2016) e por meio de uma carta (que acabou sendo uma bela primeira e única) que 
elas escreveram, cada uma a sua, criaram outra performance presencial chamada “Cartas ao 
Vento” (2016), apresentada na galeria na volta da viagem. A dupla produziu dois trabalhos 
de forma colaborativa. 

Figura 32 - “Apanhador de Vento”, Carla Borba 
e Rubiane Maia, 2016. Fonte: Cortesia das 
artistas.
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O pensamento do vestígio também permeia inquietações das artistas nos e-mails e 
cartas, visto que elas viveram uma experiência lá, que nós interagimos no contato com os 
relatos, descrições e rastros.

A quarta, uma residência internacional coletiva proposta pelos hoje exintegrantes 
do coletivo la pocha nostra, Daniel Chavez, Dani D’Emilia e Violeta Luna, que executaram 
um workshopresidência com exercícios e dispositivos para a criação de performances. A 
residência também priorizava a temática da sexualidade dissidente, trabalhando questões 
políticas e sociais relacionadas com raça, classe e gênero e foi intitulada “Ternura 
Radical” (2016). Foi realizada uma convocatória pública, através do edital Fumproarte, 
onde dez artistas da América Latina foram selecionados, entre eles: Claudia Paim, Miro 
Spinelli, Manuela Miranda, Natalie Mirêdia, Ali Espírito Santo, Sissi Betina, Cali Ossani, 
Violeta Pavão, Ingrid Kali e Paula Blower. Os artistas conviveram por 15 dias, criando e 
experimentando performances. Os documentos desta não foram expostos na “Paradigma da 
Presença”, pois seriam mostrados em uma exposição de fotoperformances produzidas na 
residência que acabou não acontecendo.

Figura 33 - Ternura Radical, Galeria Península, 
2017. Crédito: Denis Rodrigues Barbosa.
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 A quinta residência, em que participei como artista juntamente à artista Cibelle 
Cavalli Bastos, foi onde analisei em detalhes e imagens as experiências das performances em 
colaboração “Xanastra” (2016) e “Xanastra Memories”  (2017). Nesta residência também 
realizamos uma oficina de ativismos com mulheres na manifestação do dia 8 de março para 
confecção de cartazes e faixas.

 A sexta residência, “Transgenealogia” (2018) , com a artista Elle de Bernardini, 
aconteceu depois desse programa que estava dentro de um guarda-chuva maior chamado 
“Galeria Península: laboratório de práticas contemporâneas”. Por esse motivo que 
“Transgenealogia” aconteceu depois da exposição. Importante dizer que a performance 
“Dance With Me” (2018) foi criada e realizada pela primeira vez nesta residência. 
Performance na qual Elle, artista trans, se cobre com mel e folha de ouro e convida a plateia 
a dançar com ela ao som de bossa nova. Dois anos depois, a performance foi doada para o 
acervo da Pinacoteca de São Paulo.

Figura 34 - “Dance with me”, Elle Bernardini, 
Galeria Península 2018. Crédito: cortesia da 
artista.

Próxima página:
Figura 35 - Visão geral da exposição Paradigma 
da Presença, galeria Península, 2017 Foto: 
acervo galeria península.
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“Paradigma da Presença” procurou investigar através de cada residência e ação o que 
seria importante mostrar enquanto arquivo desses projetos de performance e como expôlos 
de modo a ser o mais fiel ao que havíamos testemunhado.

Da primeira residência, mostramos os objetos das duas performances realizadas por 
Sehn e Braga, os pedaços da cama e o arame farpado.

 Da segunda residência, mostramos a vídeoperformance “Apanhador de Vento”  
(2016) e restos das areias trazidas da residência em movimento. Carla Borba ainda criou 
um novo trabalho, desdobramento de “Apanhador de Vento”. Com a notícia que sua parceira 
de trabalho estava grávida, a artista tricotou uma roupa laranja, remetendo aos tecidos de 
guarda corpo, usados para a criação da vídeoperformance “Apanhador de Vento”. Era uma 
ação com participação do público, em que ela começou o tricô e deixou algumas instruções, 
assim como agulhas, lã e uma cadeira para quem quisesse sentar e continuar a roupa para o 
bebê de Rubiane.

Figura 36 - Vestígios da performance Fórmula 
procrustes, de Elen Braga, Galeria Península, 
2016. Foto: Acervo Galeria Península.
Figura 37 - Carla Borba realizando a 
performance do tricô e ao lado areias, vestígio 
da performance “Carta ao vento”. No monitor 
à esquerda o vídeo “Apanhador de Vento”, 
realizado na viagem das artistas. “Paradigma da 
Presença”, 2016. Arquivo Pessoal da artista.
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 Da “Festa Profunda”, mostramos as partituras em plástico transparente criadas 
por Marion Velasco, duas fotografias de registro das ações impressas e coladas na parede 
escolhida pelos artistas, um pedestal com um livro com letras e partituras e um fone onde 
algumas peças sonoras iam passando em looping. O fone era sem fio e o público podia sair 
caminhando e vendo os outros registros.

 Nas “Xanastras”, da quarta residência, transformamos os tapetes de borracha como 
se fossem pinturas na parede. O painel em que escrevíamos as frases e highlights virou uma 
bandeira; um porta-retrato passava imagens da residência e do processo em cima de uma 
bandeja feita com os adesivos de autocuidado que colocamos nas pessoas que nos visitavam 
na galeria. 

O texto da exposição foi escrito por Denis R. Barbosa, e a curadoria foi coletiva a partir 
de conversa com os artistas e os processos. PPPP publicou um catálogo30 impresso (agora 
disponível no formato online) ao final dessa primeira edição com textos dos professores 
convidados no grupo de estudo, além de um texto com muitas motivações e inquietações 
minhas que permeiam esta pesquisa.

30 Catálogo na íntegra aqui https://
6701f7756b8d4e3ab74dfc1abb385446.
filesusr.com/ugd/27cedf_cb12d66b-
996646d790831c4ca1451dee.pdf. Último 
acesso 12/04/2021.

Figura 38 - Registros/arquivos de “A Festa 
Profunda”, Paradigma da Presença, 2016. 
Arquivo Pessoal da artista.
Figura 39 - Detalhe do porta-retrato com 
imagens do processo, essa em específico a marcha 
do dia 08 de março. Arquivo Pessoal da artista.

https://6701f775-6b8d-4e3a-b74d-fc1abb385446.filesusr.com/ugd/27cedf_cb12d66b996646d790831c4ca1451dee.pdf
https://6701f775-6b8d-4e3a-b74d-fc1abb385446.filesusr.com/ugd/27cedf_cb12d66b996646d790831c4ca1451dee.pdf
https://6701f775-6b8d-4e3a-b74d-fc1abb385446.filesusr.com/ugd/27cedf_cb12d66b996646d790831c4ca1451dee.pdf
https://6701f775-6b8d-4e3a-b74d-fc1abb385446.filesusr.com/ugd/27cedf_cb12d66b996646d790831c4ca1451dee.pdf
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 “Paradigma da Presença”, que aconteceu entre maio e setembro de 2017, levantou 
questões de base sobre arquivar o inarquivável, sobre o instante presente e a presença e o 
conceito operacional do rastro performativo. Um exercício muito importante que veio antes 
das três exposições que realizei na sequência Aorista, Avesso e Corva.

O programa PPPP, além da hipótese de ser um programa de formação dada a prática 
colaborativa a partir do convívio e da criação também colaborativa de performances, foi um 
grande disparador de mais perguntas sobre a presença e a performance contemporânea. 
Como se negocia o tempo? Como uma poética se entrecruza com a outra? O quanto um artista 
está disposto a trabalhar em colaboração sem impor suas ideias? Qual é a real abertura de 
cada um? É possível criar junto? 

Performance é ação no tempo e no espaço, ou ela pode acontecer em outros lugares 
além do aqui e agora, incluindo presença digital? Como o som e a palavra ecoam enquanto 
presença? Pensar performance, conviver performance. Twice-behave behavior como diria 
Richard Schechner (2006). Conviver é performativo, negociar e fazer junto é performativo. 
Passar um tempo junto fazendo-pensando é movimento. É sobre arquivar o inarquivável.

Suely Rolnik, em “Furor de Arquivo” (1997), afirma que memórias são marcas, ovos 
sempre atuais, sempre potencialmente geradores de novas linhas de tempo. Uma memória 
que se faz em nosso corpo, não em seu estado visível e orgânico, mas sim em seu estado 
invisível, onde o corpo integra uma textura e se compõe das misturas dos mais variados 
fluxos, e onde se produzem as diferenças que engendram os devires, devires da própria 
textura. 

Marcas são os estados vividos em nosso corpo no encontro com outros corpos, a 
diferença que nos arranca de nós mesmos e nos torna outro. Esta metáfora serve tanto para 
essa pedagogia de convivência que já é o novo como também para o arquivo, que na tentativa 
de ativar um presente-passado gera uma violência ou uma marca que arranca do instante 
um outro devir.

Peggy Phelan (1996) defende que a presença é a ontologia da performance, se não 
é ao vivo não é performance. Pela minha grande dúvida sobre este ser o cerne deste tipo de 
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prática, eu e os artistasgestores da Península pensamos nesta exposição de documentos, 
numa ideia de desdobramento das performances criadas através das residências e também de 
um compartilhamento e experimentação do que pode um arquivo de performance provocar. 

Olhando o material gerado, preciso concordar com a potência 
desestabilizadora deste estado que a presença gera, por mais força que 
um documento ou um desdobramento possa suscitar. O tempo presente 
(que é passado e futuro) talvez seja mesmo a ontologia da performance 
como Phelan defende. Passadas essas quatro potentes residências, 
com diversas ações testadas ao vivo, consigo sentir nos meus fluxos 
corporais que, talvez, o arquivo e a memória não dêem conta do que 
a presença consegue dar. Porém, eis aqui a contradição: se memória 
também é presença, essa potência não é re-vivida mas vivida, então, 
temos uma nova performance de novo. Outra contradição sobre o aqui 
e agora que merece um olhar mais clínico é a presença digital. Qual 
seria a sua potência em relação ao corpo de carne e osso? Testo aqui 
algumas das minhas deliciosas dúvidas sem respostas herméticas, 
vibrando na frequência do desejo de mais. Este catálogo e exposição 
são o fechamento deste primeiro ciclo do programa, e estou certa de 
que outros virão (CANTERGIANI, 2017, p. 0406)31.

1.5 AORISTA - UMA EXPOSIÇÃO QUE IMPULSIONA A IDEIA DE RASTRO PERFORMATIVO

“Aorista” foi uma exposição que aconteceu entre 29 de junho a 30 de julho de 2018 
na galeria Ecarta em Porto Alegre. A exposição individual foi um convite do pesquisador, 
crítico e curador Francisco Dalcol, que queria ter um olhar sobre a minha produção recente 
a partir de uma pergunta dispositivo: Como organizar uma exposição baseada em práticas 
artísticas como as de Andressa Cantergiani, que se dão ao vivo, diante e no contato com o 
público, deixando posteriormente fotografias, vídeos e objetos?

31 Trecho do texto em que abro o 
catálogo do PPPP, em 2017, lançado junta-
mente à abertura da exposição que atuei como 
idealizadora, curadora, cuidadora, etc.
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Através da análise dos registros e material que eu havia produzido nos últimos dois 
anos - conversas, trocas de impressões e referências, inclusive da presente pesquisa de 
doutorado  a exposição acabou sendo uma síntese interessante para pensar o conjunto 
de minha produção pelo viés de um conceito criado a partir da palavra Aoristo. Aorista 
foi o desdobramento criado por nós, para tentar expressar nosso sentimento em relação a 
performances e ações que aconteceram em um tempo que na realidade, mesmo que acessado 
por registros e documentos, é um tempo indeterminado. O conceito aorista foi criado a 
partir desse significado, fazendo também alusão à palavra artista, flexionando o gênero para 
o feminino pelas recorrências de meu interesse temático e a correlação com o sistema das 
artes.

Figura 40 - Aorista, vista geral da entrada da 
exposição, Galeria Fundação Ecarta, Porto 
Alegre, 2018. Arquivo Pessoal da artista.
Figura 41 - Aorista, vista geral da exposição, 
Galeria Fundação Ecarta, Porto Alegre, 2018. 
[2] Arquivo Pessoal da artista.

Próximas páginas:
Figura 42 - “Aorista”, vídeo destruição 
‘Psicografando Tunga’, Galeria Fundação 
Ecarta, Porto Alegre, 2018. Arquivo Pessoal da 
artista.
Figura 43 - “Aorista”, vista do projeto’ 
Psicografando Tunga’, Galeria Fundação Ecarta, 
Porto Alegre, 2018. Arquivo Pessoal da artista.
Figura 44 - “Aorista”, vista do projeto 
‘Psicografando Tunga’, Galeria Fundação 
Ecarta, Porto Alegre, 2018. [2] Arquivo Pessoal 
da artista.
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1.5.1 Conceito de Aoristo

Aoristo  é um  tempo verbal existente nas línguas indoeuropeias, como o  grego 
e o  sânscrito. Aoristos, em grego, significa  sem limite. Numa tradução mais livre, 
significa indefinido ou indeterminado. O aoristo indica uma ação verbal ou acontecimento, 
sem definir absolutamente o seu tempo de duração, ou sem definir com precisão o tempo 
em que a ação ocorreu. É uma espécie de tempo passado indefinido, indeterminado. Nas 
línguas comuns e modernas, este tempo verbal não existe. Os verbos em aoristo podem ser 
traduzidos de diferentes maneiras conforme o contexto. Um modo/tempo que denota um ato 
único de qualquer tipo, sem fixação nenhuma com o tempo de sua ocorrência. A ação verbal 
aorista representa um aspecto isolado, pontual e momentâneo32.

A expressão pode, dentre outras formas, ser entendida como um gerúndio + particípio 
passado; por exemplo “tendo feito”, “tendo chegado”. Indica ainda ações que não podem ser 
caracterizadas como ocorridas num momento determinado do tempo. A ação ocorre uma 
única vez, de uma vez por todas. O conceito não é de fácil compreensão para falantes de 
línguas que não tenham essa forma verbal33.

Conforme a “Gramática do Novo Testamento Grego”, de James H. Moulton 
(MOULTON, 1908, tomo I, p. 109), o aoristo tem como efeito converter a um momento, ou 
seja, considera a ação como num curto instante: representa um momento de entrada (início) 
[...] ou de término [...] ou faz foco numa ação completa de algo que tenha ocorrido simples 
e isoladamente, sem distinguir passos ou detalhes do progresso da ação.

32 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Aoristo . Último acesso: 16/04/2021.
33 Idem.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aoristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aoristo
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1.5.2 Obras

A exposição individual “Aorista” é uma retrospectiva que reuniu a documentação 
das minhas performances entre 2016 a 2018. As obras que compuseram a mostra foram: 
“Psicografando Tunga” (2016 a 2018, tratada nesse texto no capítulo 2), “Pan-óptico” 
(2017), “Como matar uma artista?” (2017), “115 kg de lixo” de Iberê Camargo (2018, 
abordado no capítulo 3), “Lixo” (2018), “Despejo” (2017), “Evicted” (2018), “Morta 
Sim, Feia Nunca!” (2016), “MissTake” (2017)  e “Combate” (2018, abordado no capítulo 
3). Por “Aorista” se tratar de uma exposição de documentação de performance, a relação, 
descrição e análise dos trabalhos que seguem, assim como sua forma de apresentação do 
espaço expositivo, dizem respeito a como o rastro performativo opera na prática em minha 
produção artística.

1.5.2.1 “Pan- óptico” (2017) 

“Pan-óptico” foi uma performance que aconteceu em 2017, no Porão do Paço 
Municipal de Porto Alegre, no contexto da exposição “Notas de Subsolo”. Com abertura em 
Novembro de 2017, a exposição apresentou obras de 17 artistas-pesquisadores ligados ao 
doutorado em Artes Visuais do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS 
(PPGAV/UFRGS). Apresentando diferentes trabalhos, entre práticas convencionais e 
linguagens mais atuais  como desenho, pintura, objeto, performance, fotografia, instalação 
e videoarte - as proposições atestam a multiplicidade da produção de conhecimento na arte 
contemporânea. A atividade, que integrou a programação do 31º Festival de Arte Cidade 
de Porto Alegre, foi uma iniciativa dos artistas-pesquisadores em parceria entre o PPGAV/
UFRGS e a Secretaria Municipal de Cultura.

Como parte do processo investigativo, os trabalhos dos artistas refletem modos 
singulares de pensar e apresentar seus projetos de pesquisa no campo das poéticas visuais a 
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partir da metáfora do subsolo como uma camada subterrânea de criação e produção. As obras 
são propostas como ensaios e notas processuais que se encontram em momentos distintos de 
experimentação, apresentadas como questões elaboradas nos subsolos do saber, nos subsolos 
da existência, nos subsolos de novos horizontes de vida em arqueologias debruçadas entre os 
tempos, entre os corpos. Diferentes pesquisas realizadas na universidade resultam em ações 
que se compõem com a cultura em seus aspectos sociais, políticos e estéticos34.

No contexto desta exposição, propus uma ação dentro da antiga cela do porão 
discutindo o conceito de panópticos e as relações de poder e controle na sequência de episódios 
de censura que marcaram a arte brasileira desde 2015, coincidindo com o Impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff: o fechamento da exposição “Queermuseu - Cartografias da 
Diferença na Arte Brasileira”35 ( 2017); a repressão sofrida pelo artista Wagner Schwartz 
(2015) a partir da apresentação da obra “La Betê”36, no 35º Panorama de Arte Brasileira no 
Museu de Arte Moderna de São Paulo/MAM; e da performance “Macaquinhos”, apresentada 
no Festival Mix Brasil, no SESC São Paulo. Estes casos despertaram a atenção da Igreja 
Evangélica Pentecostal e do reacionário Movimento Brasil Livre (MBL), que agenciaram 
uma repercussão desproporcional e repressiva, que desdobrou-se em medos institucionais 
que repercutiram nas negociações da obra “Pan-óptico”, e repercutem até hoje.

A ação consistia num sistema de câmeras de vigilância instaladas dentro do porão, 
conectadas a um monitor de led do lado de fora da cela e a outro monitor de tubo em uma 
das aberturas gradeadas da cela. A platéia não entrava na cela, apenas vigiava de fora. 
Seis performers foram convidados a realizarem a ação comigo: Eduardo D’Avila, Isabela 
de Mendonça, Verônica Vaz, Roberta Vaz, Julha Franz e Clarissa Brittes na intenção de 
criar um habeas corpus coletivo37 imagético e simbólico. Os registros da performance foram 
realizados por Eduardo Saorin em vídeo, e fotografias por Alexandre Ruaro.

“Panóptico” é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida 
pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, em 1785. O panóptico permite a um único 
vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber se estão ou não sendo 
observados. Para representar as manifestações de um poder maior - que tudo vê e sabe 

34  Com quatro meses de duração, “No-
tas de Subsolo” encerrou suas atividades com 
um seminário aberto ao público, em março de 
2018, onde foram apresentadas as pesquisas 
referentes à exposição e também as dos dou-
torandos com ênfase no campo da história, 
teoria e crítica da arte. Os artistas participan-
tes foram Alice Porto, Andressa Cantergia-
ni, Bethielle Kupstaitis, Carla Borba, Carlos 
Donaduzzi, Daiana Schröpel, Elias Maro-
so, Emanuel Monteiro, Glaucis de Morais,  
Lilian Hack, Luciane Bucksdricker, Newton 
Goto, Ricardo Ayres, Rodrigo Núnēs, Sandro 
Ka, Tula Anagnostopoulos e Viviane Gueller.
35 A mostra, com curadoria de Gau-
dêncio Fidelis, reunia 270 trabalhos de 85 
artistas que abordavam a temática lgbtqia 
+,  questões de gênero e de diversidade 
sexual. As obras  que percorrem o período 
histórico de meados do século XX até os dias 
de hoje - são assinadas por grandes nomes 
como Adriana Varejão, Cândido Portinari, 
Fernando Baril, Hudinilson Jr., Lygia Clark, 
Leonilson e Yuri Firmesa.
36 La Betê significa, “O Bicho”, e é 
uma performance inspirada na obra de Lygia 
Clark, onde o artista se encontra nu, deita-
do com o corpo aberto para manipulação do 
público como se fosse a escultura. No dia 
seguinte à realização da ação, a imagem de 
uma criança com sua mãe, como público da 
performance, vazou na internet e um escân-
dalo se desenrolou. O artista foi acusado de 
pedofilia e a nudez mais uma vez foi transfor-
mada em tabu. 
37 Quando se trata de algo que viola di-
reitos à coletividade. O habeas corpus coletivo 
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 Foucault desenvolveu um conceito a partir do mesmo nome. O panóptico é uma estrutura 
complexa (que permite ao observador ver sem ser visto), mas o cerne da questão é o conceito 
de vigilância e acima de tudo o poder que ela exerce. O Panóptico faz a inversão definitiva 
entre reprimir e produzir. A disciplina possível através da vigilância panóptica permite que os 
indivíduos sejam treinados, coordenados e habilitados. Se tornam, portanto, mais obedientes 
e menos perigosos para a sociedade. A função disciplinar foi invertida (FOUCAULT, 1999, 
p. 223).

tem como principal objetivo resgatar a prer-
rogativa de um grupo determinado ou deter-
minável de indivíduos constantes na mesma 
circunstância jurídica ou fática, devendo ser 
o Estado um impulsionador das liberdades 
individuais, para que sejam exercidas com 
equidade por todos os indivíduos, desde que 
tais prerrogativas não avancem em direitos 
de outros cidadãos (MELO, 2018). Ainda nas 
palavras de Melo (2018), o habeas corpus se 
manifesta como um garantidor processual de 
violações feitas por agentes públicos ou parti-
culares, sendo popularmente conhecido como 
“remédio processual”.

Figura 45 - Pan-óptico, vista do público através 
do Monitor de Led, Porão do Paço Municipal, 
2017. Arquivo Pessoal da artista. 
Figura 46 - Pan-óptico, vista do público através 
do Monitor de Led, Porão do Paço Municipal, 
2017. [2] Arquivo Pessoal da artista.
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A ação do trabalho aconteceu na onda das repressões e censura institucional. Três 
horas antes da abertura, a coordenadora de artes plásticas telefonou pedindo que usássemos 
tarjas ou roupas de banho na performance, pois se tratava de um “espaço de poder municipal” 
e, com os últimos escândalos em âmbito nacional, poderia acarretar problemas à Secretaria 
Municipal de Cultura. Comuniquei a ela que seria inviável fazer um novo trabalho uma hora 
antes da abertura, uma vez que estávamos desenvolvendo a ação pelos últimos seis meses 
antes da exposição; além de que isso seria um ato de censura a um trabalho que é uma 
resposta à censura. 

Avisei a coordenação que ou a performance aconteceria como programada (o que 
inclusive envolvia outros performers engajados na causa e que não iriam aceitar a repressão), 
ou a performance não aconteceria. Chegando ao Paço Municipal, o secretário da cultura 
Luciano Alabarse estava lá pessoalmente com o vice-secretário para impedir a realização 
da performance. Após um tempo de argumentação e pressão de todos os performers que 
afirmaram “faremos com ou sem autorização”, o secretário da cultura autorizou a ação e 
realizamos a performance com a sensação, ainda mais dilacerante, de que estávamos falando 
de teias repressivas e conservadoras, que perpassavam o poder público e inter-relacional do 
corpo social e político. 
 A ação consistia em tirar as roupas que estávamos usando dentro da cela em uma 
fila, e a partir do momento em que tirávamos as roupas, nos movimentávamos em todas as 
direções como se todos os corpos formassem um corpo único.

Figura 47 - Modo de exibição dos registros 
de “Pan-Optico”, em “Aorista” (2018). Série 
fotográfica paper Photo Rag Matte Canson, 21 x 
29,7cm.



104

Figura 48 - “Pan-óptico”, início da ação do 
despir coletivo. Porão do Paço Municipal, 2017. 
Arquivo Pessoal da artista.
Figura 49 - “Pan-óptico”, início da ação da 
movimentação. Porão do Paço Municipal, 2017. 
Arquivo Pessoal da artista.
Figura 50 - “Pan-óptico”, em movimento 
coletivo. Porão do Paço Municipal, 2017. 
Arquivo Pessoal da artista.
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A artista de Taiwan, Shu Lea Cheang, com o projeto “3x3x6” se aproxima de 
“Pan-óptico” no sentido do sistema permear a criação e conceito do trabalho. A obra foi 
apresentada no pavilhão de Taiwan na 58ª Bienal de Veneza, em 2019, no Palazzo delle 
Prigioni, uma prisão veneziana do século XVI, que ficou em operação até 1922. A curadoria 
da exposição da artista Cheang é de Paul Preciado38.
 Refletindo sobre a transformação das técnicas de vigilância desde o panóptico para 
incluir o reconhecimento facial 3D contemporâneo, IA e a internet, o 3x3x6 de Shu Lea 
Cheang reconstitui os quartos do Palazzo delle Prigioni  como um espaço de vigilância de 
alta tecnologia. Tomando como ponto de partida a história do escritor libertino Giacomo 
Casanova, preso nos Prigioni em 1955. Cheang realizou estudos aprofundados sobre dez 
casos históricos e contemporâneos de sujeitos encarcerados por gênero ou dissidência 
sexual, incluindo o Marquês de Sade e Michel Foucault, bem como casos contemporâneos 
em Taiwan e na África do Sul. Seus retratos ficcionalizados tornamse parte do sistema da 
exposição; o título se refere à arquitetura padronizada de prisão industrial de hoje: uma cela 
de 3x3 metros quadrados constantemente monitorada por 6 câmeras. 

Cheang parte da arquitetura do panóptico para construir o espaço central da sala 
A: a torre de vigilância foi invertida para projetar os retratos dos dez prisioneiros e foi 
conectada a um sistema de vigilância por câmera 3D recém desenvolvido, que a artista 
instalou na entrada da exposição para escanear os rostos dos visitantes. Ao optar por entrar 
na exposição eles estão aceitando se tornar parte do sistema e ter seu rosto modificado. 
Aqui, as transformações de gênero e raça tornamse estratégias, deixam digitais queer para 
romper a tradição das técnicas de identificação colonial e antropometria  desde a fotografia 
criminológica de Alphonse Bertillon do século XIX, até as tecnologias de reconhecimento 
facial de hoje.  Conectado à internet 3x3x6 permite que os visitantes (físicos e virtuais) 
enviem selfiesimagens para o sistema expositivo. Os visitantes estão, portanto, dentro do 
aparato de vigilância total. 

O projeto contou com um programa público com palestras, oficinas, conversas, além 
de treinamento para mediadores, todos específicos do pavilhão de Taiwan propostos pelo 

38 Paul B. Preciado é filósofo, curador 
e um dos principais pensadores contemporâ-
neos das novas políticas do corpo, gênero e 
sexualidade. Nascido em 1970, na Espanha, é 
bolsista Fulbright, mestre em filosofia e teoria 
de gênero pela New School de Nova York e 
doutor em filosofia e teoria da arquitetura 
pela Universidade de Princeton. Atualmente é 
filósofo associado ao Centre Georges Pom-
pidou, em Paris. Também é autor de “Mani-
festo Contrassexual” (2000), “Testo Junkie” 
(2008) e “Pornotopia” (2010).
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curador Paul Preciado e a artista Cheang. Logicamente há um abismo entre o meu trabalho 
realizado em exposição independente em Porto Alegre e um projeto na dimensão da Bienal 
de Veneza. O intuito de abordar esse trabalho de Cheang se dá pela semelhança de um 
projeto que também é gerado pelo conceito operacional do panóptico.

1.5.2.2 Como matar uma artista | Wie man einen Künstlerin tötet.

Realizei uma ação no tráfego das cidades de Porto Alegre e  
Berlim, fazendo uma análise crítica sobre as experiências ur-
banas, afetivas e conexões das duas cidades relacionadas ao 
corpo da mulher trabalhadora e seu espaço na sociedade do es-
petáculo.  Também abro um questionamento para o sistema das 
artes, que apaga ou deixa que o mundo apague, como rodas que 
apagam palavras ou dão vida questionando as fronteiras da 
autoria e a participação enquanto simulacros da própria vida. 
(texto que escrevo na legenda deste trabalho)39.

O impulso inicial deste trabalho aconteceu na disciplina realizada no doutorado, 
intitulada “Processos participativos em arte” no PPGAV-UFRGS, ministrada pela Profa. 
Dra. Cláudia Zanatta. Durante o andamento da disciplina, questionando o sistema das artes 
e as propostas artísticas participativas e socialmente engajadas e remixando autoria com 
compromisso social fomos provocados a escrever um texto com as seguintes perguntas: 
“Como se mata uma artista, o público e obra?”. Como eu estava em busca de entender a 
interlocução entre minha produção acadêmica e teórica/prática resolvi propor uma ação ao 
invés de escrever. 

Confabulando sobre como poderia falar disso e sobre questões de autoria e propostas 
participativas de Kaprow à Hélio Oiticica, de Dewey à Ranciére, com Joseph Beuys, a 

39 O vídeo possui 9 minutos de dura-
ção foi apresentado na Mostra “Aorista” e 
na mostra “Ao Lado Dela Do Lado de Lá”, 
com curadoria de Elaine Tedesco, realização 
AVSD - AudioVisualsemDestino,  no Goethe 
Institut, em Porto Alegre, (2017) e no Mitte 
Media Festival, Berlim, (2018).  A operação 
de câmeras é de Edu Saorin (Porto Alegre) 
+ Roberta Vaz (Berlim). Link para o traba-
lho:  https://vimeo.com/239492342 . Último 
acesso 21/04/2021.

https://vimeo.com/239492342
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Escultura Social e a Universidade Livre40. A discussão da participação é melhor trabalhada 
no segundo capítulo, mas é importante dizer que “Aorista” mistura os dois grupos de 
trabalhos apresentados nesta tese e que a célula para eles são o PPPP e o “Aorista”,  ainda 
que a origem real parta dos espetáculos cênicos de minha formação em Artes Dramáticas - 
UFRGS (2008). 

A primeira ocorrência a respeito da proposta era sobre o desaparecimento das 
palavras artista, público e obra, escritas em giz na ação. O desaparecimento neste trabalho 
tem a ver com visibilidade, além do esgarçamento das fronteiras participativas e da autoria. 
Para matar a artista, é preciso apagá-la para que outra coisa seja re-escrita. De certa forma, 
as artes participativas têm a utopia revolucionária de transformar/subverter as estruturas 
da base de um sistema social. O destruir para construir seria a primeira morte. A morte da 
artista.

A partir do conceito de Escultura Social de Beuys, em “A Revolução Somos Nós” 
(1972), Boris Groys indaga “Como pode o artista sobreviver num mundo em que cada um 
pode, afinal, tornarse um artista?” (2017, p.214). Eis a primeira morte do(a) artista, a 
morte conceitual pela participação do espectador borrando a autoria. Uma segunda morte 
seria a morte do(a) artista como trabalhador(a) do sistema das artes. A terceira morte, 
seria a morte do corpo de uma artista mulher por meio da invisibilidade e apagamento 
histórico. Ideia que a historiadora de arte Linda Nochlin41 trabalha em seu ensaio “Porque 
não houveram Grandes Mulheres artistas?” - “Why Have There Been No Great Women 
Artists?” (1971),  no ARTnews  January e “Why Have There Been No Great Women 
Artists? Thirty Years After” (2001)42. 

Como essa metodologia acontecia nas minhas proposições artísticas justamente por 
serem efêmeras ou partirem de ações efêmeras (ações), elas lidavam com desaparição para 
se transformar em alguma outra coisa  objeto, documento, fotografia, vídeo, texto, etc 
-  hoje percebo que essa outra coisa é parte do rastro performativo. Uma arte em estado 
gasoso, como fala Yves Michaud, a estética do belo é substituída por uma arte em estado 
gasoso ou de vapor  que cobre todas as coisas como se fosse névoa. “A arte se volatiliza em 

40  Beuys criou o termo “escultura 
social” para incorporar sua compreensão do 
potencial da arte de transformar a sociedade. 
Beuys acreditava que o movimento revolu-
cionário  partiria do pensamento, da arte e 
da ciência. Escultura social é um conceito 
criado por Beuys para descrever um conceito 
expandido de arte que foi inventado pelo ar-
tista e co-fundador do Partido Verde Alemão, 
também criador da FIU- Universidade Livre 
Internacional, uma comunidade de pesquisa 
que é um projeto para uma nova sociedade, 
além do capitalismo e do comunismo.
41 Linda Nochlin foi uma historiadora 
de arte americana, professora emérita da cá-
tedra Lila Acheson Wallace de Arte Moderna 
no Instituto de Belas Artes da Universidade 
de Nova York, e escritora.
42 A partir da tentativa de resposta à 
pergunta do título, Linda Nochlin questiona 
metodologias da história da arte e a cons-
trução de sua narrativa, baseada na criação 
do gênio criador. O texto foi traduzido para 
o português em 2016 pela primeira vez por 
Juliana Vacaro, localizando a questão para o 
Brasil, que demorou ainda mais tempo para 
atentar para a desigualdade de gênero no 
sistema das artes.
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éter estético, recordando que o éter foi definido pelos físicos e filósofos depois de Newton 
como meio sutil que impregna todos os corpos” (MICHAUD, 2007, p.10)43.

O insight da arte efêmera como arte em estado gasoso me levou a efemeridade do 
material - o giz escolar, formado por calcário, gesso e água. O calcário é um derivado das 
rochas sedimentares que ao mesmo tempo simboliza algo sólido, e também algo que pode 
ser apagado em curto espaço de tempo. A contradição do material com a sua duração e 
o material também como símbolo do apagamento. Conectei lembranças da infância e do 
apagador na sala de aula com a poeira densa do giz que ficava no ar no escrever e apagar 
das aulas diárias. O giz sólido, mas que é apagado com facilidade. Como fumaça, fogo, 
combustão, chuva, vento, materiais e fenômenos que desaparecem. 

Como a proposta era fazermos algo sobre o remix dos pilares das relações sistêmicas 
e participativas da arte - onde público, obra e artista se borram - resolvi então escrever 
essas palavras com giz em algum lugar e que o tempo as deixassem apagar. O signo do seu 
apagamento geraria a ausência de fronteiras criando pontes entre elas. 

Na época eu morava numa esquina de tráfego intenso da Av. João Pessoa com a Av. 
Ipiranga. Observando da janela do décimo segundo andar onde eu vivia, as rodas dos veículos 
me chamavam a atenção, pelo movimento, barulho e velocidade. Pensei nas palavras serem 
apagadas pelo movimento das rodas, somado ao fato de que o tráfego portoalegrense é super 
violento. Colocar meu corpo ali poderia ser um lugar de risco que traria outras camadas de 
subjetivação para a ação.

Eu não só estaria borrando os limites entre artista, obra e público, mas estaria 
colocando a minha vida em risco, dando mais uma camada para morte do artista, neste caso, 
da mulher artista. A artista da performance onde as fronteiras arte-vida estão borradas 
me parecia um começo de projeto. Fiz a ação na esquina da Praça  Piratini com a Av. João 
Pessoa, onde fica a Escola Estadual Júlio de Castilhos. A dificuldade e risco real me fizeram 
ver a potência que poderia existir neste trabalho.

43   Tradução de minha autoria do origi-
nal do autor.  
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Mostrei o trabalho em aula no PPGAV-UFRGS e, com uma residência artística 
na Alemanha prevista para setembro do mesmo ano (Prêmio CDEA - Centro de Estudos 
Europeus e Alemães), discutimos sobre desdobramentos e possibilidades desta ação em 
outras cidades. A sugestão foi que nessa andança eu realizasse a ação por todos os lugares 
por onde passasse, de modo a perceber diferenças sociais, culturais, políticas e econômicas a 
partir do tráfego das distintas cidades. A partir disso, resolvi começar pela primeira cidade 
em que passei pela residência: Berlim.

Berlim é uma cidade destruída pelas Guerras Mundiais, mas o seu processo de 
gentrificação existe desde a metade do século XIX. Esse processo também apaga e escamoteia 
as subjetividades urbanas. O bairro que escolhi foi Prenzlauer Berg, onde fiquei hospedada, 
localizado na antiga Berlim Oriental. Neste bairro, o processo de gentrificação surgiu a 
partir de um projeto de planejamento urbano para construção de residências para operários. 
Fundado com o intuito de abrigar os trabalhadores da região, veio a atrair muitos artistas 
e intelectuais que buscavam um lugar financeiramente mais acessível para morar. As casas 
de cortiço, conhecidas em alemão como Mietskasern, eram conjuntos de apartamentos com 

Figura 51 - Exercício disparador realizado na 
Av. João Pessoa em Porto Alegre, 2017. 
[Frame do vídeo].
Figura 52 - Exercício disparador realizado na 
Av. João Pessoa em Porto Alegre, 2017. 
[Frame do vídeo][2].
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banheiros compartilhados, na maioria dos casos, apenas um em cada andar do prédio. Hoje 
esses conjuntos urbanos estão todos reformados, tornando- se uma região turística e um 
alvo da especulação imobiliária.

Escolhi o viaduto da Greisch Waldstr com a Eberswalder Str, onde se encontra uma 
estação antiga e restaurada de U-Bhan, em Prenzlauer Berg. Conversando com algumas 
moradoras da cidade e do bairro fui informada que essa região se tornou um símbolo do 
processo de reurbanização e gentrificação. Movimentos que chamam muito a atenção na 
cidade de Berlim pelas enormes obras urbanas em processo. Essa temática envolve dois 
outros trabalhos da exposição “Aorista”, Evicted e Despejo, também feitos no contraste das 
cidades de Porto Alegre e Berlim.

Foi uma intensa experiência e de demorada execução. Não pedimos autorização porque 
isso implicaria em talvez não conseguir realizar a ação no prazo da residência. Isso nos 
trouxe uma terceira camada de tensão. A primeira era conseguir filmar em meio ao tráfego 
colocando a mim e a minha amiga, artista e colaboradora, Roberta Vaz, também em risco 
de vida. A segunda, era a camada da legislação. A terceira era a do acaso, pois ao trabalhar 

Figura 53 - “Como matar uma artista”. (frame). 
Berlim / Porto Alegre, 2017. Arquivo Pessoal da 
artista.
Figura 54 - “Como matar uma artista”, Berlim, 
2017. Arquivo Pessoal da artista.
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com performance no espaço urbano, sempre nos deparamos com inúmeras circunstâncias 
inusitadas. Acredito que não exista performance sem acaso. No dia estava chovendo, além 
do desafio de escrever as três palavras com giz em um dia de chuva, o trânsito também se 
fez mais conturbado em Berlim. E tudo isso implicava no desafio de gravar tudo e ver se algo 
poderia se tornar um vídeo depois.

O brilho da chuva, o vapor da água que subia, o trânsito mais acelerado, o giz que 
ficava mais intenso no asfalto por conta da água, a reação estranha das pessoas, a confusão 
gerada entre meu corpo no asfalto, o tráfego e a fúria dos motoristas na rua acabaram 
nos favorecendo. Terminamos a ação e achei que havíamos fracassado, afinal foi uma ação 
complexa de realizar. Quando analisamos o material, eu decidi que a ação se realizaria 
somente em Berlim (das cidades européias), pois o material tinha muitas sutilezas e extratos 
que entraram num denso contraste com Porto Alegre. Aqui, o signo do palimpsesto44 abriu-
se poeticamente para mim, como se a ação fosse como os sedimentos das rochas que formam 
o calcário do giz. 

Em Porto Alegre, escolhi o viaduto Otávio Rocha, da Avenida Borges de Medeiros, 
também símbolo da Ordem e Progresso, com metodologias de desenvolvimento urbano 
semelhantes às que falamos da gentrificação alemã. Não chovia, era calor, o gesso e o 
calcário sem a água no asfalto aumentavam o atrito e dificuldade na escrita. O piche era uma 
cratera esfarelenta que tornava a escrita quase ilegível, onde eu precisava repetir o mesmo 
traço muito mais vezes para formar a palavra inteira. Escolhi uma esquina onde não havia 
sinaleira, o que dificultou a minha estada no meio do trânsito. O ângulo precisava encaixar 
ao ângulo do outro viaduto de modo a formar uma grande ponte.  

A ponte entre essas duas paisagens urbanas, como uma ponte afetiva, mas desviante 
entre dois lugares distintos que se conectam pelas diferenças geopolíticas e hemisféricas, 
mas se cruzam pela minha ação que se repete, fluindo conforme o ambiente e acasos dos seus 
instantes presentes. A ponte temporal, a ponte dos lugares, a ponte que borra autoria e que 
mata o artista sempre em risco no sistema das artes. 44    Pergaminho que teve sua escrita 

raspada para ser reaproveitado outras vezes. 
Fonte: https://michaelis.uol.com.br/busca?i-
d=BVlWR. Último acesso 12/04/2021.
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Por falar em pontes construídas em “Como Matar uma artista” - as pontes físicas e 
metafóricas, entre os viadutos, nas duas cidades; as pontes entre meu trabalho e o trabalho 
de outras artistas em “Aorista”; a ponte ao que deixamos como legado através de nossa 
pequena história da performance - gostaria de acionar o trabalho da artista e pesquisadora 
Prof. Dra. Claudia Paim45, “A Ponte”.
 “Esta performance visa ativar o pensamento, desacelerar o passo e abrir brechas nos 
percursos cotidianos”. (Claudia Paim para Núcleo de documentação do Evento Internacional 
Arte#ocupaSM 2012). A performance “A Ponte” (2012), de Paim, é fundamental para a 
construção do conceito de rastro performativo, da PHRP e da conexão com “Como matar 
uma artista”.  Numa primeira percepção vejo cinco pontes entre nós: o giz, a performance 
urbana, o corpo confrontando o trânsito,  o macacão de trabalho (que marca a artista como 
trabalhadora-agente do sistema das artes),  e a palavra como ação no embate entre ação e 
cidade. No caso de Paim, a construtora de pontes, afinal as redes criadas pelos artistas e sua 
circulação são formadas por estes elos.

45     Claudia Paim, possui trajetória 
artística em práticas performáticas com 
realização de performances individuais e com 
coletivos, no Brasil e exterior, e pesquisa 
acadêmica sobre coletivos e projetos artísti-
cos que inventam espaços para si ao invés de 
usarem os tradicionais espaços de exibição.

 Figura 55 - “Como matar uma artista”. Porto 
Alegre, 2017. [Frame do vídeo] Arquivo Pessoal 
da artista.
Figura 56 - “Como matar uma artista”, Wie man 
einen Künstlerin tötet. Berlin e Porto Alegre, 
2017.
Figura 57 - Vista do vídeo exposto em “Aorista”, 
Galeria Fundação Ecarta, 2018.
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A performance foi apresentada durante o Evento Internacional arte#ocupaSM, em 
Santa Maria (RS), que contou com um núcleo experimental de documentação, que foi um 
importante destaque do evento, justamente pela rara possibilidade de oferecer um laboratório 
dedicado a olhar para a potencialidade do registro, acrescentando à performance ao vivo a 
noção de um ensaio ou mediação em vídeo com performatividade própria. 

Encontramos em ‘A Ponte’, de Claudia Paim, uma obra emblemática 
dessa curadoria supracitada que se apoiou na busca por trabalhos que 
rompessem com o limite do espaço seguro de atuação, e confrontassem 
a noção da performance como uma ação espacial e conceitual. Aliada a 
esta busca por alcançar a obra, estava a vontade de repensar o registro 
e a capacidade deste, ao acompanhar e mediar as transformações 
da obra no espaço da cidade.(STEEL, Núcleo de documentação do 
Evento Internacional Arte#ocupaSM 2012).

Figura 58 - “A Ponte”, Claudia Paim, 2012. 
[Frame do vídeo].
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 Uma performance no espaço urbano que consistiu em escrever no chão formando 
uma linha-ponte que ligou um espaço reconhecido como o “coração” de Santa Maria (a 
Prefeitura) ao prédio da Vila Belga que foi ocupado pelo projeto OCUPA SM. “Esta ação 
de traçar uma linha que passava por diversas ruas da cidade buscou despertar a curiosidade 
dos transeuntes sobre a situação de abandono do referido imóvel” (PAIM, 2012 , Núcleo 
de documentação do Evento Internacional Arte#ocupaSM 2012. Fonte: https://www.
claudiapaim.site/a-ponte. Último acesso: 22/04/2021).
 Nessa ação de traçar esta linha que encontra obstáculos e interrupções da própria 
cidade, Paim vai escrevendo palavras num perímetro de dois quilômetros que ligam os dois 
edifícios e marcam o começo e o final da ação. O embate entre a cidade e a performance e 
suas fraturas, ranhuras, brechas, frestas e acidentes topográficos se formam como aberturas 
para novas percepções-sensações ou melhor pontes que também são expressadas nessas 
palavras. Esquecimento, tempo, não lembro, parecem associações impactadas pelo encontro 
do instante presente.

Paim foi uma artista de pontes. Além de Profa. Dra. da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) foi organizadora do Festival Ruído e Gesto46,  importante espaço dedicado 
à performance na cidade de Rio Grande (RS). Dedicada às pesquisas sobre coletivos e 
táticas de artistas47, espaço público, performance e corpo-paisagem, como artista atuou em 
coletivos e individualmente, com produção em vídeo, instalações, performance, desenho,  arte 
sonora, ação urbana, fotografia, objetos e poesia.   Ativista, multidisciplinar, continuará 
presente, para mim aqui na PHRP, circulando nos pequenos detalhes e memórias que vão 
se construindo aos poucos em tantos espaços de performação que dividimos, construindo 
pontes, links e relações. 

O trabalho “Pontes”, além de conectar com a performance em análise nesta exposição, 
é também emblemático para essa pesquisa e o conceito que entrelaça todos os trabalhos aqui. 
Pensar em participação, arte, performance, corpo sem trazer Paim seria impossível. Paim é 
a ponte, o elo, o laço com este trabalho, a potência e o legado que deixa para nós, das “artes 
gasosas”. A artista parte deixando um rastro performativo grandioso para pesquisadores em 
performance. Paim seria parte da banca de avaliação e se hospitalizou no dia da qualificação 
deste trabalho. In memorian, para sempre Claudia Paim48. 

46 Evento de performance idealizado 
pelos artistas e professores Claudia Paim e 
Ricardo Ayres, integrantes do núcleo de in-
vestigação Ncorpoimagem. Junto aos cursos 
de Artes Visuais da Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG, ao sul do país, o 
evento teve cinco edições entre 2012 e 2016. 
Dentre a programação foram apresentadas 
performances presenciais, fotoperformances e 
vídeoperformances.
47 Paim, Claudia. Táticas de Artistas 
na América Latina: coletivos, iniciativas 
coletivas e espaços autogestionados. Edito-
ra Panorama Crítico. Porto Alegre, 2012. 
(https://issuu.com/panoramacritico/docs/
livro_paim_amostra_issuu). Último acesso 
12/04/2021.
48 https://www.claudiapaim.site/. Últi-
mo acesso 12/04/2021.

https://www.claudiapaim.site/a-ponte
https://www.claudiapaim.site/a-ponte
https://issuu.com/panoramacritico/docs/livro_paim_amostra_issuu
https://issuu.com/panoramacritico/docs/livro_paim_amostra_issuu
https://www.claudiapaim.site/
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Figura 59 - “A Ponte”, Claudia Paim, 2012. 
[Frame do vídeo].
Figura 60 - “A Ponte”, Claudia Paim, 2012. 
[Frame do vídeo][2].
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1.5.2.3 Morta Sim, Feia Nunca!

“MORTA SIM, FEIA NUNCA!” 
Para morrer, basta estar vivo! Somos todos borda.
Para morrer é preciso estar vivo. E para estar vivo, precisa-
se morrer diariamente. A vida é um sopro, que começa no 
pulmão e acaba no coração. Vejo a morte um pouco como a 
performance, que como um súbito pode invadir o instante 
sem ser convidada. Arte do agora, do abrupto, da imagem-
ação. Imagem tempo. Aquilo que tangencia o cotidiano. 
Aquele estranho que afeta, sem julgamento, mesmo a 
contragosto. A morte é imprevista, agride, mas ao mesmo 
tempo gera poesia. A performance re-cria a vida, re-faz a 
vida, e é vida e é morte. Um corpo morto é um corpo rastro, 
é   um corpo-mídia, um corpo-imagem. Quantas mortes 
estão no nosso nariz e a gente nem sente o cheiro? Estamos 
em meia-vida. E COMO NÃO ESTAR? Somos um país 
SUBdesenvolvido na sua raiz histórica. Somos eternos 
colonizados, com hábitos de colonizados e mal-tratados 
como colonizados. Vivemos na borda. Vivemos uma 
cultura de borda. De margem. O contrário de cuidado. O 
contrário da palavra zelo. A palavra direito é uma piada. 
Uma cultura do menos: menos Diretos Humanos, menos 
educação, menos saúde, menos respeito, menos amor, 
menos compaixão, menos compreensão, menos, menos e 
menos… (CANTERGIANI, 2017)49 49  “MORTA SIM, FEIA NUNCA!”, 

texto de minha autoria que abre o trabalho de 
mesmo nome; na íntegra no ‘Anexo 1’ desta 
tese. 
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Conectando com o ensaio “Porque não houve grande mulheres artistas?” (2016) de 
Linda Nochlin e as suposições de gênero imbricadas na história da invisibilidade na arte 
e suas ramificações no seio social e político entramos na performance “Morta Sim, Feia 
Nunca!” A pesquisa começou na residência artística “Jogos de Aproximação”, na Galeria 
Península, entre outubro e novembro de 2015, com interlocução de Gabriela Motta.

Durante a residência, dois fatos foram marcantes para os rumos do trabalho: o 
primeiro deles foi uma conversa com o amigo fotógrafo paraense, Fagner Damasceno, sobre 
a cobertura que ele fazia fotografando travestis assassinadas em um projeto na cidade de 
Curitiba (PR); a outra, um projeto de lei aprovado na câmara proposto pelo exdeputado 
Eduardo Cunha que tentava proibir o aborto em casos de abuso. 

A partir desses impulsos, comecei a pesquisar o corpo enquanto objeto escultórico 
criando imagens estáticas e duracionais, com um pano de paetê vermelho que cobria meu 
corpo estirado no chão, remetendo a uma cena de crime, ou um episódio criminológico 
conduzido pelo IML (Instituto Médico Legal). Somados aos índices alarmantes de mortes 
por violência doméstica e de gênero, resolvi que iria para a rua me deitar em frente a 
sete templos religiosos de diferentes correntes - da católica às protestantes pentecostais e 
neopentecostais, como a Igreja Deus é a Amor e a Universal.

 Figura 61 - “ Morta Sim, Feia Nunca!”, 
Andressa Cantergiani (2017). Arquivo Pessoal 
da artista.
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Durante a realização dessas ações conversei com algumas pessoas e escrevi um 
texto, “Morta Sim, Feia Nunca!”50 que reaviva a memória e o rastro performativo do 
trabalho. Andrea Dworkin51 em “Woman Hating” (1974) ao relatar as raízes das violências 
patriarcais traz as questões dos papeis sociais em que estamos incumbidas pela condição 
de gênero; no processo de aderirse aos papéis sexuais, como uma consequência direta dos 
imperativos desses papeis, cometemos homicídio, suicídio e genocídio. “Quando ela é boa, 
ela logo morre. Na verdade, quando ela é boa, ela é tão passiva na vida que a morte deve ser 
apenas mais do mesmo. Aqui descobrimos o princípio fundamental da ontologia sexista  a 
única mulher boa é uma mulher morta. Quando ela é má, ela vive, ou quando vive, ela é má. 
Ela tem uma função real, a maternidade” (DWORKIN, 1974. Pg. 14).

As mortes e genocídio de gênero hoje podem ser observados também sob a perspectiva 
do conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe52, conceito este que 
começou a ser difundido no Brasil a partir das traduções de “Crítica da Razão Negra” 
(2014) e o ensaio “Necropolítica” (2018). Para ele, necropolítica é o poder de ditar quem 
pode viver e quem deve morrer. Com base no biopoder e em suas tecnologias de controlar 
populações, o “deixar morrer” se torna aceitável. Mbembe faz um contraponto entre os 
conceitos de morte em Georges Bataille e Hegel, articulando-os.
 “A concepção de morte, para Hegel, está centrada em um conceito bipartido de 
negatividade. Primeiro, o ser humano nega a natureza e segundo ele transforma o elemento 
negado por meio do trabalho e da luta. Ao transformar a natureza o ser humano cria um mundo; 
mas no processo, ele fica exposto a sua própria negatividade. Sob o paradigma Hegeliano 
a morte humana é essencialmente voluntária. É o resultado de riscos conscientemente 
assumidos pelo sujeito. Esse negar da natureza “animal” que constitui o ser natural do 
indivíduo é derrotado. Tornar-se sujeito, portanto, supõe sustentar o trabalho da morte. 
Sustentar o trabalho da morte é como Hegel define a vida do espírito” (MBEMBE, 2018, 
p.11).

Os conceitos de soberania, política e sujeito são reexaminados e trazidos para o 
debate por Mbembe: “a política é, portanto, a morte que vive uma vida humana. A soberania 
e  o conhecimento absoluto se dão quando a totalidade de uma vida é arriscada” (MBEMBE, 
2018, p.13).

50 Texto que leva o nome do trabalho-
performance e se encontra no Anexo 1 desta 
tese. 
51 Andrea Rita Dworkin (1946 a 2005) 
foi uma feminista estadunidense e escritora 
conhecida por sua crítica a pornografia, que 
ela argumentou estar ligada ao estupro e 
outras formas de  violência contra as mulhe-
res. Suas ideias foram amplamente criticadas 
por outras correntes do feminismo, entre 
elas o feminismo liberal. Ao mesmo tempo, 
ela manteve um diálogo com conservadores e 
escreveu um livro sobre o tópico chamado Ri-
ght-Wing Women. Depois de sofrer abuso 
de seu primeiro marido, ela foi introduzida à 
literatura feminista radical e começou a es-
crever o livro Woman Hating. Chegando em 
Nova Iorque, tornou-se ativista de diversas 
questões e escritora, chegando a publicar 10 
livros sobre feminismo.
52 Achille Mbembe (1957) é uma 
referência acadêmica nos estudos decoloniais, 
um teórico erudito e pensador das grandes 
questões da história e da política africana. 
Mbembe é professor de História e Ciência 
Política na Universidade Duke (Virgínia, Es-
tados Unidos) e na Universidade Witswater-
vand (Joanesburgo, África do Sul), além de 
investigador no Wits Institute for Social and 
Economic Research (WISER) desta mesma 
Universidade.
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Para Bataille, a vida é falha apenas quando a morte a toma como refém. A vida em si 
só existe com espasmos no confronto com a morte (BAUDRILLARD, 1998, p. 139141). 
Para Bataille, ainda em Mbembe, a sexualidade está completamente associada a violência 
e à dissolução dos limites de si e do corpo por meios de impulsos orgíacos e excrementais. 
O limite da soberania para Bataille é onde o limite da morte foi totalmente abandonado. A 
soberania (imperium) define, impõe e demanda  o risco de morte. O mundo da soberania é o 
mundo onde os limites da morte foram abandonados (MBEMBE, 2018, p. 13).

Necropolítica é a capacidade de estabelecer parâmetros em que a submissão da 
vida pela morte está legitimada. Para Mbembe, a necropolítica não se dá só por uma 
instrumentalização da vida, mas também pela destruição dos corpos. Não é só deixar morrer, 
é fazer morrer também. Esse poder de morte, esse necropoder, é um elemento estrutural no 
capitalismo neoliberal de hoje, atuando por meio de práticas e tecnologias de gerenciamento 
de morte de certos grupos e populações” (MBEMBE, 2018, p.18).

A morte pelo racismo que estrutura o biopoder mecaniza e conduz ao homicídio 
e suicídio, dentro da modernidade histórica intimamente ligada ao terror. Assim como 
Dworkin cita os papéis desempenhados pelo gênero que tem a morte como única e possível 
saída através do  feminicídio. “O terror, então, é o nosso real tema” (DWORKIN,1974, 
p.35)53. “A percepção da existência do outro como um atentado contra minha vida, como 
uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria meu potencial de 
vida e segurança, é este, penso eu, um dos muitos imaginários de soberania, característico 
tanto da primeira quanto da última modernidade” (MBEMBE, 2018, p. 20). 

“Morta sim, Feia Nunca!” aborda a questão da necropolítica, de quem deve morrer 
e quem deve viver, mas também indaga as opressões do belo, das projeções impostas pelos 
papéis sociais de uma normatividade compulsória. Por isso o nome do trabalho carrega 
a ambivalência do Feia Nunca, porque mesmo e fatalmente mortas, mulheres, pessoas 
LGBTQIA+ e, principalmente pessoas não brancas, não têm o direito de falhar, até mesmo 
na morte, não têm o direito de escolher e decidir sobre o destino de seus corpos. 53 “ Terror, then, is our real theme. “ 

Tradução de minha autoria do original do 
autor. 

Próxima página:
 Figura 62 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [2] Arquivo Pessoal da 
artista.
Figura 63 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [3] Arquivo Pessoal da 
artista.
Figura 64 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [4]Arquivo Pessoal da 
artista. 
Figura 65 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [5]Arquivo Pessoal da 
artista.
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O tecido de paetê vermelho utilizado propositalmente fazendo uma crítica a 
glamourização do mundo queer, ao mesmo tempo, o seu brilho refletido na luz solar, lentes 
e filtros escolhidos para a fotografia são uma estratégia de aproximação para o corpo em 
repulsa social e para o genocídio e feminicídio.

Além das escolhas estéticas, o nome do trabalho ainda possui um desvelamento, que 
acontece a partir das conversas com o fotógrafo paraense, Fagner Damasceno, durante o 
processo. Em uma das conversas e investigações das frequentes mortes de travestis naquele 
ano (2006) em Curitiba (PR), uma delas falou a frase “morta sim, feia nunca; apesar de 
morta, bela”, quando questionada sobre o “glamour” que pairava no ar no meio de todo o 
horror. A ambiguidade proferida nessa frase me fez torná-la o título da obra, pois é nas 
entranhas dessas contradições que estavam a fonte da provocação das imagens criadas a 
partir de minha ação.

Ao mesmo tempo, a denúncia do horror através de trabalhos de arte ao vivo acabam 
sendo uma forma de re(existência) e afirmação de uma vida como Greiner e Costa colocam no 
artigo “Dobrar a morte, despossuir a violência: corpo, performance, necropolítica” (2020).

A violência sóciohistórica da racialização e da total expropriação de 
valor - que é a colonialidade - engaja o corpo não apenas como seu 
suporte material, mas também como sua substância vital. Daí emerge 
a força performativa de trabalhos de  performance  que  engajam  
e  desrealizam  a  violência  necropolítica.  Ao  agir  no  próprio 
espaço da morte que procura prender e dizimar a potência do corpo, 
a per-formance mostra-se capaz de modular as correntes afetivas 
que cafetinam o corpo, anulando a despossessão que o constitui. 
(GREINER & COSTA, 2020. p.3).

Próxima página:
Figura 66 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [6]Arquivo Pessoal artista.
Figura 67 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [7]Arquivo Pessoal artista.
Figura 68 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [8] Arquivo Pessoal artista.
Figura 69 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, Andressa 
Cantergiani (2017) [9]Arquivo Pessoal artista.
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As quatro imagens acima foram as escolhidas para compor a série “Morta Sim, Feia 
Nunca!”, porém na exposição “Aorista”, somente três foram escolhidas pela curadoria, as 
imagens [6], [7] e [8].

Em “Aorista”, além do acesso às ações performáticas que se tornaram uma série de 
fotoperformances, realizei uma instalação com o tecido de paetê vermelho, fitas de isolamento 
e uma luz vermelha piscante que remetia a um giroflex policial. A ideia da instalação era 
criar a cena do crime de forma tridimensional trazendo os elementos da performance e 
fotoperformances para o espaço. 

A instalação foi montada em uma micro-sala na entrada da galeria que, primeiramente, 
não compunha o espaço expositivo. Entendi a instalação como um desvio. Um desvio 
espacial, temporal e sensorial. Uma forma que se repete em “Psicografando Tunga” com os 
cabelos/ vestígios que viram objeto escultórico na exposição. Em Caxias do Sul, a instalação 
foi montada na entrada da galeria de modo a interromper o espectador logo na entrada da 
galeria.

Figura 70 - “Aorista’’, Fundação Ecarta, 2018. 
Arquivo Pessoal da artista.
Figura 71 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, 
Instalação, Fundação Ecarta, 2018.Arquivo 
Pessoal da artista.
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Para seguir a discussão da necropolítica e feminicídio trago dois trabalhos “Presencia” 
(2017) e “La Sombra” (2017), de Regina José Galindo, artista da Guatemala, sobretudo 
para que pensemos a respeito do corpo da mulher latino-america em performance, no 
confronto com zonas de conflito na memória de seu país. E também seus reconhecimentos, 
visibilidades e resistência política como potências disruptivas do corpo através dos vestígios 
deixados pelos documentos de performance e escritos das artistas. Apesar dos trabalhos não 
terem relação estética direta com “Morta Sim, Feia Nunca!”, o que os une são os registros 
em fotoperformance e a temática da violência de gênero.

Figura 72 - “Morta Sim, Feia Nunca!”, 
Instalação, Centro de Cultura Henrique Ordovás 
Filho, 2019.Arquivo Pessoal da artista.
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O trabalho “Presencia”, não só nos reporta às noções de presença da arte da 
performance e ativações através do seu repertório que chega até nós através das fotografias, 
mas também versa sobre um assunto muito maior que são as questões do feminicídio em 
massa. “Presencia” foi um trabalho de performance com duração de treze dias onde Galindo 
usou vestidos de treze mulheres assassinadas na Guatemala. A cada dia a artista ficava 
parada com a roupa de cada mulher por duas horas, invocando a presença de cada uma 
das mulheres. No site da artista, ela conta a história de cada uma das mulheres e começa 
a descrição do trabalho com a frase “Não quero me colocar no lugar dos outros, quero me 
colocar em seus vestidos” (2017)54.

54  https://www.reginajosegalindo.
com/. Último acesso 12/04/2021.

Figura 73 - “Presencia”, Regina José Galindo, 
2017. https://www.reginajosegalindo.com/en/
home-en/. Último acesso: 15/04/2021. 
Figura 74 - “Presencia”, Regina José Galindo, 
2017 [2] Último acesso: 15/04/2021.

https://www.reginajosegalindo.com/
https://www.reginajosegalindo.com/
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A partir dessa frase de Galindo podemos pensar no conceito “lugar de fala” abordado 
pela filósofa, feminista negra e escritora Djamila Ribeiro. Para a autora, o lugar social 
não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos 
socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. No livro “O que é 
lugar de fala?” (2017), Ribeiro apresenta um panorama histórico sobre vozes que foram 
historicamente interrompidas, e a partir disso questiona: “quem tem mais chances de falar 
(e ser ouvido) na sociedade?” (RIBEIRO, 2017)

Ao analisar a população brasileira podemos observar que as minorias (grupos 
marginalizados na sociedade) ainda ocupam poucos espaços políticos, sendo menos 
representadas e, por consequência, menos ouvidas. É nesse momento que entra o lugar de 
fala. A hierarquia estruturada na sociedade faz com que as produções intelectuais, saberes 
e vozes desses grupos sejam tratadas de modo inferior, fazendo com que as condições 
estruturais os mantenham em um lugar silenciado.

Figura 75 - “Presencia”, Regina José Galindo, 
2017 [3]Último acesso: 15/04/2021.
Figura 76 - “Presencia”, Regina José Galindo, 
2017 [4]Último acesso: 15/04/2021.



127

Isso não significa que quem não faz parte daquele grupo não pode expressar sua 
opinião, entretanto, o ideal é abrir espaço para aprender, entender e respeitar o que aquele 
grupo está dizendo. Acredito que seja o ponto em que Galindo tenha tocado ao expressar que 
não quer se colocar no lugar dos outros, mas vestir suas roupas e evocar a suas presenças.

Além das fotografias de registro de cada mulhervestida, Galindo relata histórias dos 
feminicídios de cada uma delas, com seus respectivos nomes. As famílias foram colaboradoras 
do trabalho de modo a dar visibilidade para uma questão cara à comunidade de mulheres 
guatemaltecas e latino-americanas de modo geral. No Brasil os índices de violência doméstica, 
feminicídio e violência a pessoas LGBTQIA+ são alarmantes, chegando aos dados de que a 
cada treze minutos um caso de abuso sexual é contabilizado55.

1.5.2.4 MissTake

“MissTake” é uma performance de longa duração na qual permaneço sobre sapatos-
plataforma de gelo vestindo uma faixa de Miss Brasil com a palavra misstake bordada. A 
performance foi apresentada em Vitória (ES), durante o festival “Performe-se: Fronteiras 
Borradas | Fronteiras Erguidas”, na “Mostra Transitória”, em Caxias do Sul (RS) e 
internacionalmente no “Insurgências Project”, em Berlim, Alemanha. Já os registros foram 
mostrados pela primeira vez na mostra “Aorista”, através da animação de fotografias da 
performance no formato gif, também conhecido como gifformance56.

As referências e motivações iniciais do trabalho são os signos, padrões e papéis sociais 
cravados na aparência do corpo feminino. As primeiras pesquisas foram os concursos de 
Miss Universo, Miss Mundo e Miss Brasil, observando o registro corporal e a coreografia da 
“bela, recatada e do lar”57  gestos exigidos pelo patriarcado, arraigados na cultura ocidental 
e que reproduzem a subalternidade das mulheres perante esses padrões. Curiosamente, 
durante a pesquisa descobri que das 68 edições do concurso “Miss Universo”, somente cinco 
mulheres negras foram selecionadas e, apenas em 2018, aconteceu a inclusão da primeira, 

55  Fonte: https://www.unifesp.br/
reitoria/dci/edicao-atual-entreteses/item/
2590umestuproacada11minutos. Último 
acesso 12/04/2021.
56 Termo criado a partir do Festival 
Gifformance, idealizado pelos artistas-per-
formers Marcela Antunes e Fernando Her-
mógenes. O Festival consiste em apresentar 
performances no formato gif. O festival foi 
realizado no formato de projeções e atual-
mente acontece de forma virtual através do 
link https://gifformance.tumblr.com/. Último 
acesso 20/01/2021.
57 Expressão que viralizou na internet a 
partir de uma reportagem na revista Veja so-
bre a “futura segunda dama” Marcela Temer, 
em vésperas do impeachment da expresiden-
te Dilma Roussef com título “Bela, recata e 
do Lar”.A frase que supostamente definiria 
uma mulher virou uma enorme polêmica e 
fonte para muitos memes e críticas. Fonte: 
https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-te-
mer-bela-recatada-e-do-lar/. último acesso 
12/04/2021.

https://www.unifesp.br/reitoria/dci/edicao-atual-entreteses/item/2590-um-estupro-a-cada-11-minutos
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/edicao-atual-entreteses/item/2590-um-estupro-a-cada-11-minutos
https://www.unifesp.br/reitoria/dci/edicao-atual-entreteses/item/2590-um-estupro-a-cada-11-minutos
https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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Angela Ponce, que representou a Espanha no Miss Universo; algo que no Brasil ocorreu em 
2020, quando Giulia Gama, de Goiânia, concorreu ao Miss Brasil.

O primeiro texto que escrevi para o festival versava sobre as motivações do trabalho:

Vivemos em um constante assédio de imagens que fetichiza e objetifica 
o corpo feminino. Ao mesmo tempo, somos induzidos a estar nesta 
imagem. A ditadura da beleza é escorregadia, instável e insustentável 
em tempos de dissidências e corpos diversos, mas ao mesmo tempo 
faz parte de um sistema de opressão vigoroso criando códigos, signos 
de leituras e aceitação da auto-imagem quase impossíveis de serem 
suportados. É tão falso que desaparece, como o gelo que derrete e a 
performance que termina. É tão ilusório quanto o momento político 
pelo qual o Brasil está passando. Um momento difícil para artistas 
e ativistas produzirem. MissTake é a eterna condição de erro da 
sociedade brasileira, a falsa ascensão cultural e política nos anos 2000 
e sua queda, culminando no impeachment da única mulher presidente 
da história do país, seguido pela eleição de uma extrema direita, 
misógina, racista e homofóbica. Misstake é também o momento da 
censura e da queda da visão social e política do que é a arte pelos 
olhos conservadores que a colocam de volta aos tabus e às falsas 
verdades. Miss take é o erro do erro em tempos pósverdade. (Texto 
para Misstake em Performe-se: Fronteiras Borradas | Fronteiras 
Erguidas, Vitória, Brasil, 2017.)

 
 Uso meu corpo como um espelho do mundo. “Misstake” é um espelho de um 
Brasil em 2016. Neste trabalho, a contradição através da construção de uma imagem que 
se auto-destrói: o sapato de gelo cria, aos poucos pela transformação do seu material, a 
desconstrução da imagemespelho que proponho refletir partindo dessas competições de 
beleza. A destruição através do desmoronamento. A imagem construída pelo patriarcado 
vai ao chão pela desmaterialização do estado sólido do material. O gelo derrete e meu corpo 
despenca. Com isso tenho dificuldade em permanecer na vertical e em me locomover.
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Figura 77 - “MissTake”, Vitória, Brasil, 2017. 
Foto: Shay Peledh. Acervo da artista.
Figura 78 - “MissTake”, Vitória, Brasil, 2017. 
[2]Foto: Shay Peledh. Acervo da artista.
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O trabalho “MissTake” remete diretamente a algumas obras importantes da 
performance, tais como o “Duetos no Gelo” (1972), de Laurie Anderson, “Paradoxo da Praxis 
1- Às vezes fazer algo não leva à nada” (1997), de Francys Allÿs, e “Fluids” (1967/2015), 
de Allan Kaprow. Essas obras icônicas foram importantes para minha pesquisa com o gelo, 
criando um elo sobretudo em dois pontos: o da duração das ações e o da transmutação da água 
sólida, passando pelo estado líquido, depois gasoso na sua evaporação. Ou seja, a efemeridade 
de trabalhos que usam a água nas suas variações e estados como marcação do tempo. O 
material em si gera um rastro performativo quase em tempo real antes de qualquer registro. 

Em 1972, Anderson criou   “Duets on ice” (Duetos no gelo), performance em que a 
artista sobe ao palco sobre patins que possuem na base um bloco de gelo. A artista começa a 
dar seu concerto para violino, até que o gelo derreta. Esta peça foi montada em várias partes 
do mundo. Anderson  modificou seu violino retirando as cordas do arco e substituindoas por 
fitas magnéticas e outra fita amplificada na ponte para assim obter sons totalmente diferentes.

Tanto em “Misstake” quanto em “Duets on Ice”, o gelo em performance é utilizado em 
espaços urbanos, questionando também a realização da arte no espaço público. Cada trabalho, 
a seu modo, acontece em um cenário revelador de épocas, localidades e entornos distintos,  
consequentemente abrindo para os contextos de suas realizações. A questão do tempo também 
nos conecta, pois o derretimento do sapato de gelo determina a duração da performance, 
podendo a cada vez gerar um final inesperado, conforme condições de temperatura e pressão. 
O tempo escorre como a água; a performance é gás como o gelo que evapora. Arte em estado 
de vapor.

Figura 79 - “MissTake”, Vitória, Brasil, 2017. 
[3]Foto: Shay Peledh. Acervo da artista.
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Figura 80 - “Duets on Ice” (Duetos no Gelo), 
Laurie Anderson, Adelaide Festival, 2013. photo 
Tony Lewis. Fonte: http://www.realtimearts.
net/article/issue114/11049 último acesso: 
16/04/2021.
Figura 81 - Detalhes dos patins com sola de 
gelo em “Duets on Ice”, Laurie Anderson..photo 
Tony Lewis. Fonte: http://www.realtimearts.
net/article/issue114/11049 último acesso: 
16/04/2021.
Figura 82 - Detalhes dos patins com sola de gelo 
em “Duets on Ice”, Laurie Anderson. [2].photo 
Tony Lewis. Fonte: http://www.realtimearts.
net/article/issue114/11049 último acesso: 
16/04/2021.
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1.5.2.5 Evicted

“EVICTED” foi uma performance urbana realizada no Volkspark Friedrichshain, 
em Berlim, Alemanha. O trabalho, realizado durante a residência artística do Prêmio 
CDEA (Centro de Estudos Europeus e Alemães), questiona também a gentrificação do 
antigo bairro do lado oriental de Berlim. O desejo em falar sobre a temática surgiu durante 
a residência artística realizada em 2017, quando me hospedei no bairro de Prenzlauer 
Berg, a dois quarteirões deste parque. No momento da residência me chamou a atenção 
a evacuação de alguns espaços de artistas, ateliês e galerias independentes da região por 
conta da especulação imobiliária. Comentei anteriormente no trabalho “Como matar uma 
artista” sobre o fenômeno. Um desses episódios ocorreu no térreo do edifício onde eu estava 
hospedada na Danziger Strasse, 104. A maioria desses espaços e ocupações de artistas 
sofriam despejo de forma não-amigável.

No mesmo ano, a Galeria Península, espaço independente no qual eu era uma das 
gestoras, também passava por um processo de despejo. Por estar vivendo algo muito 
semelhante à situação, por entender as dificuldades e perdas imbricadas nesse processo, 
comecei uma pesquisa de espaços e ocupação de arte em fase de despejo, evicted em inglês, e 
descobri que era uma prática que se tornou comum na Europa, principalmente após os anos 
2000, deixando muitos artistas em situação de vulnerabilidade.
 Com isso, organizei uma performance urbana com balões pretos de gás hélio de 
modo a chamar a atenção para esse fenômeno que afeta não somente artistas, mas todos os 
mais vulneráveis. Neste trabalho, traço também um paralelo à forma como me sentia como 
artista em 2017. Apesar de acadêmica, eu não era representada por nenhuma galeria, meus 
trabalhos demoraram muito tempo para serem reconhecidos dentro do circuito das artes 
visuais, atuava na cena independente, mas nada na cena institucional de museus, galerias 

Figura 83 - “Misstake” montada Aorista, 
Gifformance, Fundação Ecarta, 2018. Acervo da 
artista.
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e feiras. Me sentia num lugar um pouco à margem do sistema, mesmo entendendo que 
não existe fora, que todos somos parte da engrenagem; me sentia um pouco sob constante 
ameaça. (Esse depoimento contradiz em muito as posições adotadas ao longo do texto de 
dissolução da arte e de seu sistema, de desaparecimento da relação artista/obra/espectador, 
do uso dos espaços não institucionais.)

A primeira ação deste manifesto foi escalar o andaime em frente a Galeria Pierre e 
recortar o tecido guarda-corpo, como simbologia da pele de um edifício sendo revitalizado 
pela especulação imobiliária. Depois escrevi as palavras Artist Evicted  com fita adesiva 
preta. Enchi os 50 balões e saí para fazer o percurso, caminhando pelo bairro, até chegar 
no parque para realizar a ação de cortar o tecido ao meio e deixar a palavra art voar com os 
balões.

Figura 84 - Preparação do material da 
performance, Evicted, Berlim, 2017. 
Foto: Roberta Vaz. Acervo da artista.
Figura 85 - “Evicted”, Berlim, 2017.
Foto: Renata Chebel.Acervo da artista.
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O Volkspark Friedrichshain é o parque urbano mais antigo de Berlim, e 
durante a 2ª Guerra Mundial foi muito utilizado pelos nazistas baseando torres 
antiaéreas e bunkers. Após a cidade ser bombardeada na Guerra fria, Berlim foi 
dividida em quatro partes e essa parte do Volkspark Friedrichshain ficou com a 
ala soviética que pertencia a Deutsche Demokratische Republik (DDR ). Áreas 
culturais e sociais foram desenvolvidas, como estátuas e monumentos de resistência 
contra o nazismo, tais como o monumento da Guerra Civil Espanhola. O parque 
hoje é um símbolo da Berlim Comunista e de resistência contra o nazismo.
 “Evicted” além do registro em fotografia realizado pela fotógrafa Renata 
Chebel foi registrado em vídeo com captação de Roberta Vaz. Ambos foram 
mostrados em “Aorista”. A foto foi ampliada em papel photorag matte nas dimensões 
de 1,10 X 1,65 cm e o vídeo mostrado em uma televisão de tubo montada no 
chão. Hoje o trabalho registrado em foto faz parte do acervo do Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul ( MAC).

Figura 86 - “Evicted”, Berlim, 2017.
Foto: Renata Chebel. Acervo da artista.

Próxima página:
Figura 87 - “Evicted”, Berlim, 2017. [2] 
Foto: Renata Chebel.
Figura 88 - “Evicted”, Berlim, 2017. [3] 
Foto: Renata Chebel.
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Figura 89 - “Evicted”, Berlim, 2017. [4] Foto: 
Renata Chebel.
Figura 90 - Visão da obra “Evicted” na exposição 
“Aorista”, Fundação Ecarta, 2018. Acervo 
Pessoal da artista.
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1.5.2.6 Despejo

“Despejo” surgiu logo em seguida da volta da residência, em setembro de 2017, em 
Berlim, onde realizei o trabalho “Evicted”. O trabalho parte da disciplina “Posicionamentos 
e deslocamentos enquanto práticas tridimensionais”, ministrada pela Prof. Dra. Terezinha 
Barachini. A disciplina tinha como território de pesquisa o 4º Distrito da região de 
Porto Alegre, Brasil. É chamada de “4º Distrito” a região que engloba os bairros porto
alegrenses  Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá. A área forma uma 
faixa que faz limite com o Centro Histórico, passa ao lado da área nobre do Moinhos de 
Vento e vai até a fronteira noroeste da cidade, onde fica a Arena do Grêmio. 

A proposta da disciplina era a de realizarmos trabalhos práticos e uma exposição 
a partir da pesquisa, leituras e andanças na região proposta pela professora. Me conectei 
inevitavelmente com a performance que acabara de realizar, no paralelo entre as cidades 
de Berlim e Porto Alegre, assim como no trabalho “Como Matar uma Artista”, também 
realizado em Berlim, especialmente no que me levava à reflexão destas regiões com o processo 
de gentrificação e o impacto nas suas respectivas populações.

Após caminhadas, exaustivas práticas errantes inspiradas em Guy Debord58 e 
deambulações, vivendo a cidade e a poética do andar pelo 4º Distrito entre janeiro e março 
de 2018, uma memória afetiva (re)volta. Ao vagar pelas ruas desta região da cidade, o 
trabalho e a situação dos bairros em que fiz minha residência em Berlim voltam em mim 
incessantemente. Este fenômeno que faz parte do processo civilizatório, que é de lá, que é 
daqui, que são as cidades, me atravessa. A fotoperformance que apresentei na exposição 
Café com Sal, resultado desta disciplina, é um desdobramento sobre o assunto de outros 
trabalhos.

58 Guy Debord (1931 1994)  foi um 
escritor marxista francês e um dos pensado-
res da Internacional Situacionista e da Inter-
nacional Letrista. Seus textos foram a base 
das manifestações do Maio de 68 sobretudo 
a Sociedade do Espetáculo (1967). Fonte: 
https://www.ebiografia.com/guy_debord/ 
Último acesso: 14/04/2021.

deslocamentos. lugar de escuta. 
outros espaços.  outros corpos.  
cidades nada. des.construção 
dialógica. vazio dentro-fora. quarto 
distrito. despejo. corpo abjeto.

“Aqui tudo parece
Que era ainda construção
E já é ruína
Tudo é menino, menina
No olho da rua
O asfalto, a ponte, o viaduto
Ganindo pra lua
Nada continua…”
Caetano Veloso

https://www.ebiografia.com/guy_debord/
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Um catálogo foi publicado com pequenas legendas e textos e parte deste excerto que 
compartilho aqui:

Berlin, a cidade destruída pela guerra  e em obra constante. Porto Alegre, 
o interior do Brasil, uma eterna obra inacabada. Uma cidade sendo 
costurada. A outra, retalhada. “Despejo” exercício em processo afetado  
pelo conceito operacional da gentrificação. (CANTERGIANI, 2018). 

Figura 91 - Despejo, Ação/Fotografia/
Performance/lambe-lambe, 2017. Autorretrato. 
Acervo da artista.
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“Despejo” acabou sendo a imagem do cartaz da exposição “Aorista’’, o qual fizemos 
em grande formato e colamos em alguns lugares do centro e do 4º Distrito de Porto Alegre. 
Na galeria da Fundação Ecarta e no Centro de Cultura Henrique Ordovás foi aplicado 
diretamente na parede, com a mesma escala (3x2 metros).

A obra além de refletir sobre as modificações do urbanismo através da gentrificação, 
também coloca o corpo em relação a escala das máquinas escavadoras que indiretamente, 
através da pele de concreto da cidade, afetam a pele de carne e osso dos seres que nela 
habitam. Se voltarmos no tempo, antes de Porto Alegre haviam comunidades originárias 
que foram retiradas por essas máquinas. A retroescavadeira é um signo do progresso falido; 
ao escavar uma história é retirada, invadida, dizimada, apagada e silenciada. A gentrificação 
começa com a colonização. O que são as cidades e quem as construiu? O 4º Distrito, que 
começa na rua Voluntários da Pátria, é fruto de um aterro e o que são os aterros se não uma 
violência urbana?59.

Aqui, a ideia de abjeção, que pode ser percebida como elo conceitual entre outros 
trabalhos, tais como “Misstake”, em Morta Sim, Feia Nunca!, assim como nos trabalhos 
de Galindo e Mendieta, no sentido do corpo feminino rejeitado pela misoginia, pode ser 
analisado também no sentido do desprezo, da negação, do que não serve ao sistema como 
produtivo e útil, voltando novamente ao conceito de abjação de Kristeva:

Há, na abjeção, uma dessas violentas e obscuras revoltas do ser contra 
aquilo que o ameaça e que lhe parece vir de um fora ou de um dentro 
exorbitante, jogado ao lado do possível, do tolerável, do pensável. 
Está lá, bem perto, mas inassimilável. Isso solicita, inquieta, fascina o 
desejo que, no entanto, não se deixa seduzir. Assustado, ele se desvia. 
Enojado, ele rejeita. Um absoluto o protege do opróbrio, com orgulho 
a ele se fia e o guarda. Mas, ao mesmo tempo, mesmo assim, esse elã, 
esse espasmo, esse salto é lançado em direção de um outro lugar tão 
tentador quanto condenado. Incansavelmente, como um bumerangue 
indomável, um pólo de atração e de repulsão coloca aquele no qual 
habita literalmente fora de si (KRISTEVA, 1984. Pg. 03).

59 Realizei uma vídeo performance gra-
vada com drone em 2015 que chama Inun-
dação, tratando da questão dos aterros na 
Rua dos Andradas, antiga Rua da Praia, que 
acabou sendo aterrada, assim como grande 
parte do Centro Histórico da cidade de Porto 
Alegre. Para ver o vídeo: https://vimeo.com/
andressacantergiani.
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Para traçar um paralelo gostaria de trazer o trabalho “Tierra” (2013), de Regina 
José Galindo, para pensar a questão do corpo como descarte, despejo e abjeção. “Tierra” é 
uma performance direcionada para o vídeo que nasce de um dos episódios mais sangrentos 
da história da Guatemala  o genocídio indígena durante o mandato de um dos exditadores 
do país, o militar Efrain Ríos Montt. 

Em 20 de maio de 2013, a Corte de Constitucionalidade da Guatemala anulou uma 
sentença condenatória de 80 anos de detenção impugnada a Ríos Montt, condenado alguns 
dias antes por genocídio e outros crimes de lesa humanidade. Durante o seu mandato (1982-
1983), um dos mais sanguinários de todas as ditaduras da América Latina, foi cometida a 
maioria dos massacres contra a população civil desarmada. Cerca de vinte mil guatemaltecos, 
em sua maioria indígenas, foram executados extrajudicialmente e o número de refugiados 
chegou a cem mil. O Relatório de Esclarecimento Histórico da ONU (2013) eleva o número 
a 448 aldeias apagadas do mapa nos 17 meses de gestão ríosmonttista. Ríos Montt morreu 
em 2018 sem que tenha sido condenado.

Figura 92 - “Tierra”, Regina José Galindo, 
2013.https://www.reginajosegalindo.com/en/
home-en/. Último acesso: 15/04/2021.



141

O texto  da artista  sobre o trabalho é muito pertinente para fecharmos algumas das 
questões trabalhadas em “Aorista”  e em outros trabalhos, conectando a relação de quem 
pode falar, de quem pode ser escutado, assim como quem pode viver e quem pode morrer. 
Quem nasce já sendo despejado através da biopolítica e do biopoder (FOUCAULT, 2012).

“Como eles mataram pessoas”, perguntou o promotor. “Primeiro, 
ordenaram ao operador de escavadeira, o oficial Garcia, que 
cavasse um buraco, mais tarde, os caminhões encheram-se de 
pessoas estacionadas em frente ao Pinheiro e, um a um, saíram dos 
caminhões. Eles não atiraram neles. Muitas vezes eles esfaquearam 
com uma baioneta. Eles rasgaram o peito com baionetas e caíram, 
massacrados, na cova. Quando encontraram uma fossa, permitiram 
que a escavadora caísse na fossa em cima dos corpos”. Por 36 anos, 
a Guatemala viveu uma das guerras mais sangrentas da história 
recente, um genocídio que deixou mais de 200.000 mortos. O exército 
que lutou contra insurgência guerrilheira, considerou os indígenas 
da Guatemala inimigos internos que simpatizavam com a guerrilha 
. Por 36 anos sangrentos, o exército perseguiu fervorosamente a 
população indígena. Com o intuito de manter a terra (sob a supervisão 
do governo tirânico), e com a justificativa de que os indígenas eram 
inimigos da pátria, o estado colocou em prática a estratégia da terra 
arrasada. Essa era uma prática comum e característica do conflito 
armado na Guatemala. Tropas de soldados do exército e patrulheiros 
da defesa civil chegaram às comunidades indígenas e destruíram 
tudo que pudesse ser usado para a sobrevivência: alimentos, roupas, 
colheitas, casas, animais, etc. Eles queimaram tudo. Eles estupraram, 
torturaram. Eles assassinaram. Muitos corpos foram enterrados em 
valas comuns que hoje fazem parte da longa lista de evidências que 
confirmam o fato do genocídio. O referido depoimento relata uma das 
formas como o exército construiu a sepulturas antes de assassinar os 
indígenas e jogar seus corpos dentro. O depoimento foi ouvido durante 
o julgamento do genocídio contra Ríos Mont te Sanchez Rodriguez. 
(GALINDO, 2013)60.

60  Fonte: https://www.reginajosega-
lindo.com/. Último acesso 14/04/2021.

https://www.reginajosegalindo.com/
https://www.reginajosegalindo.com/
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E, assim, concluímos os comentários sobre parte das obras de “Aorista”61 e fechamos 
a PHRP com esses dois projetos que envolvem meu trabalho enquanto artista, pesquisadora 
e curadora para exemplificar a operaçãogesto do rastro performativo.

Figura 93 - Vista da exposição com o trabalho 
“Despejo”, Fundação Ecarta, 2018. 
Acervo pessoal da artista.
Figura 94 - Vista da exposição “Aorista” com 
“Despejo” ao fundo, no Centro de Cultura 
Henrique Ordovás. Caxias do Sul, 2019. 
Acervo pessoal da artista.
Figura 95 - Vista da exposição “Aorista”, 
com “Despejo” ao fundo no Centro de Cultura 
Henrique Ordovás. Caxias do Sul, 2019. 
Acervo pessoal da artista.

61  A Exposição “Aorista’’ realizou em 
2019 uma circulação pela cidade de Caxias do 
Sul, no Centro de Cultura Henrique Ordovás 
Filho, na galeria da EAV. Assim como as 
obras “Psicografando Tunga” e “Despejo” 
foram doadas para os museus MAC/RS e 
MARGS/RS, a obra “Pan-óptico” foi doada 
para o acervo AMARP/RS, em Caxias do 
Sul.
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AÇÕES INDIVIDUAIS QUE SE TRANSFORMAM EM OUTRAS COISAS

Para tratar o rastro performativo gerado por ações individuais falarei de dois projetos 
contundentes da minha produção durante a pesquisa de doutorado: “Psicografando Tunga” 
(20162018), tendo início em uma residência artística em Terra Una, na cidade de Liberdade 
(MG); e “Corva” (2018-2019), começando com uma pesquisa na cidade de Berlim e fechando 
com uma exposição individual na Galeria Mamute, em Porto Alegre (RS).
  “Psicografando Tunga” é o projeto de maior duração dentro da minha prática artística. 
Neste projeto, que discute performance de longa duração, estudos do corpo em relação ao 
objeto performativo e práticas artísticas com cabelo, construí uma longa trança de cabelos 
artificiais que chegou a 25 metros (2017), e teve seu epílogo na sua destruição (2018), através 
de um vídeo gravado em uma pedreira de saibro no município de Viamão (RS).
  A partir desta performance levantarei questões sobre ação ao vivo, fotoperformance em 
espaço rural (sem a presença de público) em contraponto com a experiência da performance um 
ano depois feita em espaço urbano (com a presença de público), em uma obra arquitetônica, em 
escala monumental. Abordarei o processo da residência artística onde parte o trabalho enquanto 
potência e processo de imersão, experiência e território do entre, relacionando questões de 
arte e vida a partir da teoria de corpo-sem órgãos, de Antonin Artaud (1999), Deleuze e 
Guattari(2000); entrecruzadas pelas questões de arte relacional, de Nicolas Bourriaud (2009); 
corpocoisa e corpo utópico, de André Lepecki (2012); corpomidia de Greiner e Katz (2005); 
e entrelaçamento de Merleau Ponty (2013). Também aqui falarei sobre onde começa meu 
interesse sobre as práticas de longa duração, recorrentes desde os anos 60, trazendo exemplos 
de artistas e pesquisadores que me inspiram a testar essas experiências no meu corpo.
  Em “Corva” falarei das referências que me levam a criar o projeto e como ele vai além 
na questão de transformar ações em performance, em objetos, e instalações performativas, 
culminando em uma exposição performativa. O gesto que começa em “Psicografando Tunga”, 
ficando mais evidente em como o rastro performativo opera nessas ações individualizadas. 
“Corva” é também atravessada pelos conceitos e referências bibliográficas de corpocoisa de 
Lepecki, o de coisidade, de Gumbrecht, e também atravessada pela duração.

Figura 96 - “Corva”, Performance no Pavilhão 
da Bienal de São Paulo, 2019. Foto: Raquel 
Brust. Acervo Pessoal.
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2.1 “PSICOGRAFANDO TUNGA”: PERFORMANCES DE LONGA DURAÇÃO NA ARTE E NA VIDA 

 Uma questão importante enquanto impulso criador nos meus trabalhos recentes é a 
questão do tempo, da temporalidade e duração na performance. Com forte elo de interesse a 
duração tem apresentado de duas formas distintas nesta percepção. A primeira em relação 
a sua medida propriamente dita, nas performamces duracionais e o entendimento de como 
meu corpo se transforma no decorrer de um mesmo trabalho. Com o passar das horas, dos 
dias, a minha percepção tal como as minhas necessidades fisiológicas e o meu estado físico 
levado a exaustão se modificam. A outra na forma em como sentimos o tempo, pois não 
é somente nesta contagem quantitativa que essa potência acontece, mas no amálgama de 
presença e sensação. E é através dessas duas formas de perceber a duração nesses projetos 
de performance longos que meu corpo se afirma como lugar de construção de poesia, de 
transbordamento, de relação com as testemunhas, relação com o espaço e de transformação 
comum de todos esses pontos.

A temporalidade então, em minhas performances de longa duração, apresenta-se 
como uma palavra chave para eu perceber as formas de transformação, de percepção do 
tempo, sejam pela duração bergsoniana ou sejam pela duração de sua medida. O tempo é 
apenas um marcador do projeto, mas  No caso de “Psicografando Tunga”, que foi dividido 
por dias e metros de cabelos trançados, e que em um primeiro momento, parece uma 
ligação determinista e direta com a métrica tempo x materialidade do objeto criado para 
a performance (trança). As relações criadas a partir do gesto de trançar acabaram fluindo 
de forma mais intensa com um impulso interno e afetivo, sendo muito mais relacionada 
com a emoção e a vibração. Como comentou David Lapoujade em “Potências do Tempo” 
(2017) sabemos que para apreender a duração bergsoniana é preciso sentila fluindo em 
nós. Citando um exemplo de Bergson, a sucessão das badaladas de um sino é, primeiro, uma 
sucessão de sons que nos emociona de forma confusa, antes de ser um número definido que 
podemos representar distintamente.
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É apenas através das emoções que somos seres que duram, ou melhor, 
que deixamos de nos considerar como seres para nos tornarmos 
durações, assim como um som existe ou dura pela sua vibração, nada 
mais. Na profundidade não somos mais “seres”, mas sim vibrações, 
efeitos de ressonância, “tonalidades” de diferentes frequências. E o 
próprio universo acaba se desmaterializando para se tornar duração, 
uma pluralidade de ritmos de duração que também se superpõem em 
profundidade, de acordo com níveis de tensão distintos (LAPOUJADE, 
2017, p.11).

A duração na obra de Henri Bergson é o correr do tempo uno e interpenetrado. 
Os momentos temporais somados uns aos outros formam um todo indivisível. Opõe-se ao 
tempo físico ou a sucessão que é passível de ser calculada e analisável. O tempo vivido 
é incompreensível para a inteligência lógica por ser qualitativo, enquanto tempo físico é 
quantitativo. Para Bergson (2005), tempo e espaço não pertencem à mesma natureza. O 
tempo é mobilidade. A duração não sendo compreendida através da inteligência lógica, 
também não pode ser entendida linearmente como sucessão, visto que não há como calcular 
e analisar o tempo vivido qualitativo se não há como esmiuçar a duração percebida. Também 
não há como prever os momentos temporais da experiência vivida, apenas da experiência 
física que se repete facilmente logo, a duração do tempo vivido e experimentado é imprevisível, 
novidade incessante. A duração para Bergson é uma experiência metafísica.

Quando falamos do tempo, pensamos na medida da duração, e não na 
própria duração. Mas essa duração que a ciência elimina, que é difícil de 
ser concebida e expressa, sentimola e vivemola. E se investigássemos 
o que ela é? Como apareceria ela para uma consciência que quisesse 
apenas vê-la , sem medi-la, que aprenderia então sem detê-la, que por 
fim se tomaria a si mesma como objeto, e que, espectadora e atriz, 
espontânea e refletida, reaproximasse, até fazer com que coincidam, 
a atenção que se fixa e o tempo que foge? (BERGSON, 2006, p.07).
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O pensamento de Lapoujade, enfatiza o que Gumbrecht atenta para a produção de 
presença, onde o sentido não consegue transmitir, onde o entendimento e a inteligência 
estariam aquém do sentido do escoamento do tempo, ou da duração propriamente dita. 
Lapoujade (2017) a partir de Bergson e suas indagações sobre o tempo refletiu sobre a 
potência da duração, esse número obscuro da duração.

Deleuze em “Henri Bergson, Memória e Vida” (2006) fala que a duração é uma 
experiência psicológica, uma multiplicidade qualitativa, a passagem de um estado a outro, 
e que o estado de alma, ao avançar pela estrada do tempo, inflase continuamente com a 
duração que vai reunindo; por assim dizer, faz bola de neve consigo mesmo.

Os performers que trabalham com durational performances, ou performances de 
longa duração enfatizam o ponto da experiência se verticalizar a partir da duração, por isso 
alguns artistas utilizam essa estratégia em seus trabalhos. Duração que aglutina afetos e 
memórias. Gostaria de citar dois exemplos de artistas que realizam performances de longa 
duração que são uma grande referência e inspiração, impulsionando esse tipo de experiência 
no meu trabalho. O primeiro é a performance “The Lovers: The great Wall Walk”(1988), de 
Marina Abramovic e Ulay. E o segundo é a série de seis performances de longa duração do 
artista Tehching Hsieh. Não só pelos motivos citados acima, mas por ambos em depoimentos 
e entrevistas expressarem o quanto a arte é para eles uma forma de vida, que se manifesta 
muitas vezes pela performance.
 Os artistas Marina Abramovic e Ulay, que viveram nos anos 70 uma intensa história 
de amor, eram nômades e moravam em uma Kombi por treze anos, entre 1976 e 1988. 
Passaram um ano no deserto australiano, entre outras experiências na sua casa/estrada, 
e entendiam a vivência também como um tipo de performance de longa duração. Neste 
período, período mais radical e inicial da carreira de Abramovic, eles realizaram quase 
todos os trabalhos em co-autoria e colaboração, entre eles a performance de longa duração 
“Nighsea Crossing”(2015) e “The Lovers”(1988). A última, performance icônica tanto 
na história dos artistas, quanto na história da performance e principalmente nas de longa 
duração. Ulay e Abramovic, caminham por três meses por 2.500 km ao redor na muralha da 
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china - conhecida como O Dragão - por caminhos contrários e se encontraram no meio, onde 
trocaram uma bandeira e um abraço. Marina Abramovic começou o percurso a partir da 
cabeça do dragão no extremo leste, o Golfo de Bohai, no Mar Amarelo, em Shan Hai Guan; 
Ulay começou sua caminhada desde o extremo oeste do dragão no extremo sudoeste do 
deserto de Gobi em Jai Yu Guan. Eles se encontram depois de 90 dias em Er Lang Shan, na 
província de Shaanxi, perto de Shen Mu, onde se pegam pela mão para dizer adeus. Depois 
de seis anos de luta com as autoridades chinesas, o projeto finalmente se tornou realidade 
para Ulay / Abramovic em 1988, numa época em que eles já viviam separados e tinham 
passado por vários anos de crise em seu relacionamento, como revelaram em uma entrevista 
com Paul Kokke, em 1997 . 
 A performance foi registrada pelo cinegrafista chinês Huang Chiang e virou um filme 
documentário chamado “The Lovers: The Great Wall Walk 1988”, lançado em 2008. No 
filme ambos relatam seus pensamentos, medos e experiências ao dar os primeiros passos e 
descrevem o ambiente e as pessoas que encontraram no caminho. Para Abramovic, caminhar 
em direção um ao outro é como uma força magnética atraindo os amantes e dirigindo-os um 
para o outro. Ulay está cobrindo a paisagem a cada passo do extremo oeste da Muralha, 
onde fragmentos ocasionais de pedras são os únicos lembretes do edifício mais longo, e ele 
percebe seu corpo como a menor unidade de medida que agora está experimentando suas 
dimensões pouco a pouco. Caminhando, ambos falam de um senso de iniciação: Marina de 
uma sensação de felicidade por estar livre de lastro, Ulay de um senso de completude, de 
uma mistura de passado, presente e futuro, de se tornar um com o Muro. Ulay salientou 
que, de certa forma, este projeto foi um símbolo de um relacionamento de longo prazo e 
colaboração que durou doze anos, um símbolo de uma forte relação magnética, mas também 
o fim de sua jornada juntos. O “Great Wall Walk” foi o primeiro trabalho que eles realizaram 
separadamente, cada um deles sozinho. O cronista chinês alude a esse ponto no final da fita 
de vídeo quando faz a pergunta aberta: “Será que eles realmente se encontraram?”.

Relation in Time (19772010), performance da dupla, também é uma experiência 
duracional em que eles ficam 16 horas amarrados pelo cabelo numa galeria sem o público, e 

Figura 97 - “The Lovers: The Great Wall Walk 1988”, 
Ulay & Abramovic, fonte: https://images.app.goo.gl/
RUzQM1tmfoEvxc5z8 último acesso 16/04/2021.
Figura 98 - “Relation in Time” (1977-2010), 
Abramovic e Ulay. Fonte: https://www.moma.org/
audio/playlist/243/3121 Último acesso: 16/04/2021.
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na última hora a galeria abre a plateia para assistir a performance. No intuito de empurrar 
os limites ainda para mais longe, após o esgotamento físico quase total provocado pela 
duração, com a presença de outras pessoas os artistas possam se nutrir dessa energia. Na 
individual A artista está Presente (2010) no MOMA eles repetiram a ação por três meses 
totalizando 700 horas presos pelos cabelos.

Tsching Hsieh (1950  ), artista taiwanês chamado de “mestre” por Abramovic, e 
que do outro lado do mundo já experimentava vivências radicais de longa duração, sendo 
inspiração e objeto de estudo para muitos artistas e pesquisadores. Para mim, uma grande 
referência de estudos do corpo em ocorrências de performance duracional. Hsieh realizou 
seis performances de longa duração. Entre 1978 a 1986, Hsieh realizou cinco performances 
de um ano; de 1986 a 1999, trabalhou no que chamou de seu “Plano de Treze Anos”, sua 
última performance/projeto da vida. Em 1 de janeiro de 2000 ele fez uma fala pública 
anunciando que se mantivera vivo após esta experiência e que iria parar de fazer arte desde 
então.

Na sua primeira performance, “One Year Performance 1978- 1979 (Cage Piece)”, 
Hsieh se trancava em uma gaiola de madeira de 3,5 x 2,7 x 2,4 m, equipado apenas com 
lavatório, luzes, um balde e uma cama de solteiro. Durante o ano, ele não se permitiu falar, 
ler, escrever ou ouvir rádio e TV. Um advogado autenticou todo o processo e garantiu que 
o artista nunca saísse da jaula durante aquele ano. Seu parceiro de casa vinha diariamente 
para entregar comida, remover o lixo do artista e tirar uma única foto para documentar o 
projeto. Além disso, estava aberto ao público para ser visto uma ou duas vezes por mês, das 
11h às 17h. Na segunda “One Year Performance 1980-1981 (Time Clock Piece)”, Hsieh 
apertou um relógio a cada hora. Cada vez que ele apertava o relógio, ele tirava uma única 
foto de si mesmo, que juntas renderam um filme de 6 minutos. Ele raspou a cabeça antes da 
performance, então seu cabelo crescente reflete a passagem do tempo. 

Os documentos foram expostos no Solomon R. Guggenheim Museum, em 2009; 
na Bienal de Liverpool, em 2010; e na Tate Modern em 2017. Na terceira ,“One Year 
Performance 1981–1982 (Outdoor Piece)”, Hsieh passou um ano fora, não entrando em 
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prédios ou abrigos de qualquer tipo, incluindo carros, trens, aviões, barcos ou barracas. Ele 
se mudou e perambulou pela cidade de Nova York com uma mochila e um saco de dormir.

Na quarta performance “Art / Life: One Year Performance 1983-1984 (Rope 
Piece)”, Hsieh e Linda Montano passaram um ano, entre 4 de julho de 1983 e 4 de julho 
de 1984, amarrados um ao outro com uma corda de 2,4 m de comprimento. Eles tinham 
que ficar no mesmo quarto e não podiam se tocar até o final do período de um ano. Ambos 
rasparam o cabelo no começo do trabalho, o que também mostrava a passagem do tempo. Na 
quinta e última “One Year Performance 1985–1986 (No Art Piece)”, por um ano, Hsieh se 
afastou da arte de todas as maneiras possíveis: ele não criou nenhuma arte, não falou sobre 
arte, não olhou para nada relacionado à arte, não leu nenhum livro sobre arte, e não entrou 
em qualquer museu de arte ou galeria.

Seu último trabalho foi “Tehching Hsieh 1986–1999 (Thirteen Year Plan)”. No 
início desta performance épica, Hsieh declarou: “Irá fazer arte durante este tempo. Não 
mostrará publicamente”. Este plano começou no seu 36º aniversário, 31 de dezembro de 
1986, e durou até o 49º aniversário, 31 de dezembro de 1999. No final, em 1 de janeiro 
de 2000, ele emitiu seu relato conclusivo: “Mantive-me vivo. Passei em 31 de dezembro de 
1999”. Os documentos da performance consistiam em letras recortadas coladas em uma 
única folha de papel.
 Outros artistas tiveram expressividade na questão da duração em performance, 
como o caso de André Éric Letourneau, que em 2001 realizou um projeto de arte de 16 
anos, em que conheceu 198 pessoas desconhecidas e passou um dia com elas em busca de 
um lugar para manter-se em silêncio por três minutos, com cada um, por diversos países 
do mundo em que passou neste período. Outro exemplo é o artista Benjamin Bennett, que 
em 2014, embarcou em uma série de ações ao vivo transmitidas por streaming na web com 
o nome “Sentado e Sorrindo”62. Para cada seção ele fica parado imóvel em frente à câmera 
por um período de quatro horas de cada vez, duas vezes por semana, sem pausa desde que o 
projeto começou. Ambos foram inspirados por Hsieh.
 As motivações de Hsieh não são exatamente a dor e resistência física, como em 
Abramovic, nem conscientemente motivadas pelo desejo de sofrer (embora tenham sido 

62 https://www.youtube.com/
watch?v=tuSwRxFbg6k. Último acesso 
15/04/2021. 

Figura 99 - Art / Life: One Year Performance 
1983-1984 (Rope Piece), Hsieh e Linda 
Montano. © 1984 Tehching Hsieh, Linda 
Montano. Cortesia dos artistas e Sean Kelly, 
Nova York. Fonte: https://www.artsy.net/
article/artsy-editorial-performance-artist-tied-
woman-year . último acesso: 16/04/2021.

https://www.youtube.com/watch?v=tuSwRxFbg6k
https://www.youtube.com/watch?v=tuSwRxFbg6k
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descritas como provações), segundo ele em entrevistas são explorações de tempo e de luta. 
De acordo com o crítico cultural americano Steven Shaviro (1993), o trabalho de Hsieh 
pode ser visto como sendo sobre aprisionamento, solidão, trabalho, tempo, falta de moradia, 
exposição, casamento/ relações humanas, e a maneira como arte e vida são relacionadas. O 
próprio artista afirma que seu trabalho é sobre “perder tempo e livre pensamento” (2008).
 Essas motivações me chamam atenção para uma sensação que me desperta a 
partir da minha primeira experiência de performance de longa duração: o estado próximo a 
práticas meditativas e orientais. Os dois artistas me inspiram para esses processos. Consigo 
entender que esse tipo de prática leva a um silenciamento interior e de livre pensamento. 
Parece-me que quanto maior o período, mais a radicalidade interior. Mesmo com nuances e 
espetacularidades muito distintas entre um e outro (Abramovic e Hsieh) e também de não 
querer me comparar a estes artistas, gostaria de trazêlos para a reflexão dentro da minha 
produção.

A duração em meu trabalho é esvaziar-me, é perceber meu corpo oco, sem fundo, 
infinito, é sentir e ser sensação, é profanar o tempo e ao mesmo tempo ser a contradição 
de também ser métrica e medida, contar os metros do trançar, sentir as fibras de cabelo 
nas minhas mãos repetidamente sabendo que elas irão se transformar a cada segundo, pois 
inevitavelmente o quantitativo é que nos faz voltar dessa viagem duracional. A duração 
nas minhas performances são uma viagem no tempo, mas elas se dão a partir do afeto e da 
sensação, afinadas com esse tempo memorial e em relação a coisidade do objeto relacional 
trança, como foi o caso na performance “Psicografando Tunga”. “A duração é a continuação 
indefinida do existir” (SPINOZA, 2019, Parte II. Def. 5).

A partir das experiências citadas acima de artistas que trabalham de forma colaborativa 
e simbiótica, podemos analisar outro ponto importante para pensar as relações entre arte e 
vida no meu trabalho. A participação e colaboração de Eduardo Saorin, meu companheiro, 
como assistente e fotógrafo, registrando, apoiando, conversando, sendo parte do processo, 
trazendo perspectivas a partir de seu olhar sensível como arquiteto de exposições, assim 
como a participação do meu filho, Gabriel, que falo com mais profundidade no último 
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capítulo, como seu/meu principal rastro performativo da vida, quando ele performa comigo 
no trabalho “Antworte”.

Gostaria de introduzir o conceito de afetação, onde a performance na arte e vida, 
acontece pelo processo da duração afetiva e neste processo afeto e sou afetada continuamente 
em vias múltiplas e qualitativas, e a partir desse fluxo de afeto + ação, estou em constante 
estado de afetação. Os processos citados, Montana e Hsieh, Abramovic e Ulay, eu e Edu 
Saorin, acontecem por afetação. Para Spinoza (2019), “o corpo humano pode ser afetado de 
muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Se a duração 
é um método afetivo, nos contaminamos por afetação. Por afeto compreendo as afecções do 
corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída” (Spinoza, 2019, p. 129).

O percepto é distinto de percepção, pois consiste numa atmosfera 
que excede as situações vividas e suas representações. Quanto ao 
afecto, este não deve ser confundido com afeição, carinho, ternura, 
que correspondem ao sentido usual desta palavra nas línguas latinas. 
É que não se trata aqui de uma emoção psicológica, mas sim de uma 
“emoção vital”, a qual pode ser contemplada nessas línguas pelo 
sentido do verbo afetar – tocar, perturbar, abalar, atingir; sentido que, 
no entanto, não se usa em sua forma substantivada. Perceptos e afectos 
não tem imagens, nem palavras, nem gestos que lhes correspondam 
– enfim, nada que os expresse – e, no entanto, são reais, pois dizem 
respeito ao vivo em nós mesmos e fora de nós. Eles compõem uma 
experiência de apreciação do entorno mais sutil, que funciona sob um 
modo extra cognitivo, o qual poderíamos chamar de intuição; mas 
como essa palavra pode gerar equívocos, prefiro chamálo de ‘saber
do-corpo” ou “saber-do-vivo”, ou ainda “saber eco-etológico. Um 
saber intensivo, distinto de conhecimento sensível e racional, próprios 
do sujeito (ROLNIK, 2018, p. 53).
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Atravessada pelas paixões, afetações como uma atleta do coração, mergulho em Artaud 
e seu atletismo afetivo em busca do corpo-sem-orgãos, uma busca em esvaziar-me sendo 
tempo e sensação através do sentido de duração na performance. “É preciso admitir, no ator, 
uma espécie de musculatura afetiva que corresponde a localizações físicas dos sentimentos. O 
ator é um verdadeiro atleta físico, mas com a ressalva surpreendente de que ao organismo do 
atleta corresponde um organismo afetivo análogo, e que é paralelo ao outro, que é como um 
duplo do outro embora não haja no mesmo plano” (ARTAUD, 1993, p.151).

Como um pulmão que se esvazia e preenche de ar, sinto-me esvaziar na imensidão do 
cheio. O esvaziamento do corpo, com a noção de corpo sem órgãos, modo de viver de forma 
vibrátil, em forma de sensação, ou como criar para si um corpo sem órgãos a partir de uma 
vivência duracional. Como dizia Artaud, o corpo sem órgãos é plenitude e é vazio, não é 
espírito, nem a carne (1999). “O corpo sem órgãos não tem boca, não tem língua, não tem 
dentes, não tem laringe, não tem esôfago, não tem estômago, não tem ventre, não tem ânus. 
Eu reconstruirei o homem que sou” (ARTAUD, 1950. p. 151).

A escrita e forma de vida visceral de Artaud, que estilhaça a ideia de corpo dócil63 e 
de organismo controlado, que milita por esse novo corpo, nômade, gutural, como ele dizia, 
um corpo que se oferece aos miasmas. Corpo puro, corpo novo, corpo sem órgãos, porque os 
órgãos são opressores. Um corpo que age dentro da crueldade, crueldade enquanto forma de 
vida, crueldade enquanto lucidez. Uso a palavra crueldade no sentido de apetite de vida, de 
rigor cósmico e de necessidade implacável, no sentido gnóstico de turbilhão de vida que devora 
as trevas, no sentido da dor cuja necessidade inelutável à vida não consegue se manter; o bem 
desejado é o resultado de um ato, o mal é permanente (ARTAUD, 1999, p.119).

Artaud não pretende só refazer o corpo, mas reinventar o ser humano, criar um outro 
saber que não encontre no humano o lugar único da produção de vida e de conhecimento.

Enquanto não mudarmos a anatomia do homem atual, nada poderá ser feito pela 
poesia, nem por nenhuma espécie real e CORPORAL DE LIBERDADE! Mas para remediar 
isto (...) “ é preciso uma guerra, uma guerra de verdade, com armas, munições e homens 
decididos a tudo” (ARTAUD, 1968, p. 03). 63 Conceito desenvolvido por Foucault 

para falar do corpo controlado, vigiado.
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2.2 ENTRELAÇAMENTOS E RESIDÊNCIA ARTÍSTICA POTENCIALIZANDO PROCESSOS DO CORPO 
 
 Ao infiltrarme na residência artística como uma possível metodologia de pesquisa 
acadêmica em poéticas visuais para o conceito de rastro performativo, o ponto de partida 
do meu trabalho é o corpo e algumas discussões contemporâneas acerca da ideia de corpo e 
corporeidade. Mesmo que já tenha trazido uma visão poética a partir de minha experiência 
em performance e do meu corpo no primeiro capítulo, me interessa aprofundar melhor aqui 
alguns conceitos. Na trajetória para a construção da performance “Psicografando Tunga”, 
trabalho que realizei na ecovila Terra Una, no interior de Minas Gerais, é importante dizer 
que o ponto de partida é o lugar das práticas artísticas visuais em que o corpo também é 
objeto/coisa na arte. 
 Para mim é uma percepção que adentra a pele, que acontece no entremeio das células 
internas, das cavidades cognitivas e sensoriais, nas entranhas e o fora, o ambiente, num 
fluxo constante dessas relações ativas entre o dentro e o fora, até chegar no mundo em forma 
de imagem. A performance no meu trabalho tem esse pontapé inicial, que parte do corpo, 
que parte de uma série de estímulos sensoriais e de uma relação profunda com o ambiente. 
 Nos estudos contemporâneos do corpo fala-se mais em corporeidade do que 
propriamente no corpo. A corporeidade parte de uma série de estudos que rompem as 
fronteiras da noção de corpo enquanto receptáculo armazenador, como diz Christine Greiner: 

Seria uma rede de anticorpos para romper com a noção de corpo 
monolítico, de corpo como produto pronto, mas que entende o corpo 
como processo; uma tentativa evidente de estudar “diferentes estados’’ 
de um corpo vivo, em ação no mundo. (GREINER, KATZ, 2005, p.22)

 MerleauPonty (19081961), foi um dos primeiros filósofos ocidentais a disseminar 
amplamente a ideia de estrutura física e vivida ao mesmo tempo, a partir do pensamento 
fenomenológico de Edmund Husserl (1859 1938). Isso significou um reconhecimento 
importante do fluxo de informação entre o interior e, o exterior  biológicas e fenomenológicas, 
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compreendendo que não se tratavam de aspectos opostos, percebendo que para compreender 
este fluxo era necessário um estudo detalhado da corporeidade do conhecimento, da cognição 
e da experiência vivida. 
 “Um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e tocado, 
entre um olho e outro, entre a mão e a mão se produz uma espécie de recruzamento, quando 
se acende a faísca do sensível, quando se inflama o que cessará de queimar, até que um 
acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente teria bastado para fazer (…)” (PONTY, 
2004, p.21). Foucault no livro “Corpo Utópico” (2013) começa argumentando que o corpo 
é o contrário da utopia, pois a utopia seria o lugar de libertação, da grade que é preciso 
olhar e falar diariamente: “Meu corpo é lugar sem recurso ao qual estou condenado. Penso, 
afinal, que é contra ele e como que para apagálo que fizemos nascer todas as utopias”. 
(FOUCAULT, 2013 pg.08)
 Porém ao desdobrar-se o autor se dá conta que a utopia é/esta no próprio corpo 
dizendo que:

O corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Então o corpo 
na sua materialidade, na sua carne, seria o produto de seus próprios 
fantasmas. Afinal, o corpo do dançarino não é justamente um corpo 
dilatado segundo um espaço que lhe é ao mesmo tempo interior ou 
exterior? O corpo é ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os 
espaços se cruzam, o corpo está em parte alguma: ele está no coração 
do mundo, este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, 
avanço, poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a 
Cidade do Sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos 
os lugares possíveis, reais ou utópicos. ( FOUCAULT, 2013, pg.12).

 
 A residência artística tem esta característica, do deslocar-se, do mover-se em busca 
de algo novo para criação e reflexão a partir de um outro ponto de vista. O ambiente que 
desestabiliza o corpo por si para a imersão no desconhecido. É uma metáfora para o processo 
criativo, no qual temos um impulso, mas não sabemos exatamente como é o seu processo, 



157

tampouco seu resultado final. Mesmo que se entenda o resultado como desdobramento ou o 
próprio processo. 
 A metáfora do nome do projeto que me levou a fazer estas duas residências artísticas, 
“Não sou Daqui e Nem sou de lá: gestão, curadoria e residência artística em rede” conduziram-
me a uma relação com o meu entendimento de corporeidade e do meu entendimento do lugar 
da performance no meu corpo, bem como a residência artística como parte deste território 
do entre. O não estar nem aqui e nem lá, mas no trânsito. O corpo se dilui nas fronteiras do 
dentro e do fora do corpo, nos contornos borrados, imigrante de si, em autodescoberta. O 
Corpo pode ser análogo a própria residência artística, esse espaço de descoberta do ambiente 
e da produção dos meus trabalhos. Um corpo estrangeiro, navegando em águas estrangeiras. 
Um corpo metáfora.
 A teoria do corpomídia de Christine Greiner e Helena Katz traz uma discussão 
em torno da noção de corporeidade e uma mudança nos paradigmas dos estudos do corpo 
cujo foco cognitivo estaria sempre na fissura, nas fendas, no entremeio, dos trânsito, das 
estruturas organizadas de um todo monolítico. O corpomídia é uma teoria também em 
trânsito, como a própria performance, que se baseia nesses fluxos onde a informação está 
sempre em movimento e em negociação entre o dentro e o fora, o corpo também é mídia. O 
corpo é um sistema e não um instrumento de trabalho. É um espaço de metáfora e produção 
de presença. O conceito de corpomídia parte de questões epistemológicas. 
 “O que singulariza os estudos do corpo como matriz da comunicação e da cognição e 
a dança como uma especialização que trabalho basicamente com o movimento metafórico? O 
pensamento metafórico se organiza a partir de sucessivas e incessantes representações do 
real e desloca a ação cotidiana para os domínios do simbólico.” (GREINER, KATZ, 2005, 
p.125).
 Neste sentido o que interessa a mim no conceito de corpomídia é como ele se relaciona 
à performance enquanto arte, da mesma forma que na dança e de como o corpo produz 
sentido a partir do desconhecido e se desloca metaforicamente para a produção de ações e 
imagens simbólicas dentro de um processo de criação em residência artística.
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 O conceito metafórico representa um modo de estruturar parcialmente uma 
experiência em termos de outra. A pergunta é: o que faz parte do domínio da experiência? 
As experiências são frutos de nossos corpos (aparato motor e perceptual, capacidades 
mentais, fluxo emocional, etc), de nossas interações com nosso ambiente através de ações 
de se mover, manipular objetos, comer, e de nossas interações com outras pessoas dentro 
da nossa cultura (em termos sociais, políticos, econômicos e religiosos) e fora dela. Nesta 
perspectiva, o ato de dançar, em termos gerais, é o de estabelecer relações testadas pelo 
corpo em uma situação, em termos de outra, produzindo neste sentido, novas possibilidades 
de movimento e conceituação. (GREINER, KATZ, 2005, p. 44).
 Esta teoria intersecciona o conceito de performance, que também transforma em 
ação, uma ação em termos de outra, refazendo comportamentos cotidianos reais, tais como 
caminhar, sentar, costurar, etc. E para além do conceito de performance, me interessa 
entender a metáfora como desestabilizadora dos estados do corpo na performance, por 
este motivo também me interessa as relações entre ambiente64 e lugar para compreender 
a residência artística como potência para a criação. E ainda sobre as relações com o lugar: 
onde o lugar nunca é passivo. “Já há alguns anos o “onde” deixou de ser apenas o lugar em 
que o artista se apresenta, transformando-se em parceiro ativo dos produtos cênicos. Em 
vez do lugar, o onde tornouse uma espécie de ambiente contextual.” (GREINER, KATZ, 
2005, p. 130).

Esta relação com o ambiente e o deixarse afetar e entrelaçar por ele foram 
fundamentais para o processo criativo e também fizeram com que algumas inspirações do 
projeto fossem deixadas de lado e outras fossem consideradas. Como, acredito eu, na maior 
parte das residências, no viés de entendêla como fluxo, como corporeidade, acabamos 
tomando o rumo da própria intuição.

Em novembro de 2016, passei por uma intensa experiência de residência artística. A 
primeira, realizada em Terra Una, uma ecovila localizada na Serra da Mantiqueira, em Minas 
Gerais. Esta colocou-me conceitual, espiritual e literalmente nua entre o barro dourado, 
vagalumes e quedas d’água. A segunda, no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, 

64 A própria palavra ambiente resulta 
de uma montagem entre amphi (que significa 
em torno de, e que passou para o latim signif-
icando ambos), com os sufixo ente, que vem 
de ant indo-europeu, língua pré-histórica há 
muito desaparecida (nela, queria dizer sopro). 
Ambiente, então, significa tudo o que compõe 
uma coisa, inclusive o sopro em torno (PI-
MENTA, 1999:16). Curiosamente, cultura 
possui um sentido etimológico semelhante 
ao Associação Nacional dos Programas de 
Pós-Graduação em Comunicação de ambi-
ente, pois cultura vem do indo-europeu kwol, 
que significava uma idéia de andar em torno 
de alguma coisa, como o sentido do grego 
amphi (PIMENTA, 1999:16). (fonte: Artigo 
NATUREZA CULTURAL DO CORPO, 
Christine Greiner Helena Katz/ http://www.
compos.org.br/data/biblioteca_1237.pdf).
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antiga colônia Nossa Senhora dos Remédios e atual Juliano Moreira, no sertão carioca em 
Jacarepaguá, transformou a minha afetação e minha postura diante da vida.

Dois lugares e contextos, a priori dessemelhantes, mas absolutamente entrelaçados, 
como se estivessem numa trança, a partir do convívio com pessoas locais, suas histórias 
e pluralidades singulares. De um lado, a utopia - um lugar isolado, uma pequena ecovila 
familiar, com suas regras de convívio baseadas na preservação e na sustentabilidade; um 
modo alternativo de vida em tempos de capitalismo franco-atirador. Do outro, os usuários-
frequentadores do polo experimental do Ateliê Gaia, do Museu Bispo  os antigos e novos 
da Colônia, com corpo e alma translúcidos, sedentos por trocas, cheios de amor e dor. Uma 
heterotopia, onde a busca do eu e da propriocepção permeiam as práticas daqueles artistas 
usuários que ali trabalham. A história riscada na pele e num corpo social ainda ferido pelos 
antigos manicômios.

2.3 DESCABELAR: TRANÇAR E DESTRANÇAR 

Na performance duracional Psicografando Tunga, uma vivência que começa pela 
residência em Terra Uma (MG), em 2016, chegando em Viamão (RS), em 2018, o cabelo 
tem uma relação fundamental com o trabalho. Ele me conecta com Tunga, que me conecta 
com cabelo e com trança, que no fim da pesquisa me conectou com Grada Kilomba. Dois 
artistas que aparentemente não possuem pesquisas e afinidade diretas em comum, além do 
cabelo, da trança e da performance. Trago esses artistas pois os motivos que os separam 
são questões relevantes que permeiam meus trabalhos. Cabelo, trança e performance, seus 
mundos, entornos e contextos que criam narrativas, personagens, sonhos, resistências e 
instaurações.

Na primeira etapa de Psicografando Tunga, fui construindo um metro de trança por 
dia, resultando em dez longos metros de comprimento ao final do período de dez dias. A cada 
dia e a cada metro realizava uma saída pela ecovila e uma conversa com a paisagem e com 
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quem e o quê eu encontrava - animais, árvores, plantas, crianças, moradores, visitantes. 
A trança era o (meu) motivo de conversa, de convívio e diálogo com o mundo. A relação 
corpo-objeto-paisagem, a tríade-trança, como dispositivo operacional de criação. A trança 
enquanto entrelaçamento de percepção do convívio social - eu, tu, nós - em artista, corpo e 
objeto. A trança enquanto política do corpo. A trança como identidade e resistência.
 A relação com Tunga começou em um sonho, meses antes da minha viagem para a 
residência. Era daqueles sonhos reais que a gente desperta e não identifica a fronteira do 
que está dentro ou fora do sonho. Neste sonho, Tunga me pediu para fazer uma performance 
com a maior trança que ele não fez em ação. Ao acordar perplexa, esta frase ecoava em mim. 
E mesmo achando uma ideia plausível, a considerava de complexa execução. Com o passar 
dos dias, acabei me propondo a experimentar esta vivência, afinal Tunga era esse artista 
livre, alquimista de materiais, sonhos, narrativas de personagens, e histórias inventadas, 
e ao longo do processo fui me identificando e fascinando com a potência disruptiva de sua 
produção.

Figura 100 - “Psicografando Tunga”, Terra 
Uma, 2016. Foto: Edu Saorin. Acervo pessoal da 
artista.
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Após essa provocação onírica comecei uma pesquisa de como performance atravessava 
a produção de Tunga. Percebi que em muitas de suas obras, a presença de artistas do corpo 
e da ação enquanto impulso criador de suas instalações e esculturas era elementar, pois 
a performance e performatividade passam pela construção de muitos dos seus projetos. 
Tunga criou o conceito de instauração, que é quase um sinônimo para o que chamamos de 
performance. Para ele instaurar, criar, construir ação; a performance é uma instauração 
de mundos, que por outro lado questiona a banalização das produções de instalação e 
performances vigentes.

 É através da instauração que muitos de seus trabalhos tomam vida. Suas instaurações 
deixam seus rastros performativos em forma de esculturas, objetos e instalações como 
ele mesmo fala descrevendo algumas de suas performances que são obras decorrentes de 
histórias ou histórias decorrentes de obras. As narrativas são uma forma de desenho que 
usa como suporte o tempo imaginado e apresenta no tempo vivido um testemunho ou uma 
cena que comprova aquela história (19842015). E assim o rastro performativo fica no chão 
lambuzado e sujo. “Na manhã seguinte, a luz do dia e os insetos repovoam a sala” (TUNGA, 
1984)65.

São muitas performances-instaurações, além de vídeos que colocam o corpo, a ação 
e os cabelos como elementos operantes em sua trajetória, entre elas as mais importantes 
e significativas neste projeto: “Xipófagas Capilares entre Nós” (1984), “Nosferatu 
Espectrum” (1999), “Egypsiaca and the Phoenix” (2013), Amber Guests (2014), 
Trança (1981), Semeando Sereias (2003), Jardim de Mandrágoras (1987), entre outras 
performances icônicas. A construção do seu pavilhão Inhotim (2012), onde na abertura, 
uma simultaneidade de instaurações e presença tomavam o pavilhão, foram reativadas em 
diversos momentos. O curador do Inhotim na época de sua inauguração (2015), Jochen 
Volz, comenta que Tunga sempre temia a estagnação, por este motivo a obra estar movente 
e viva era uma questão primordial. A galeria intitulada Galeria Psicoativa nos traz esse 
imaginário de presença e coisidade.

65  https://www.tungaoficial.com.br/
pt/publicacao/diario-psicoativo-vol-1/ último 
acesso 15/04/2021.

Figura 101 - Tranças Humanas, Tunga, 2001. 
Performance: Companhia de Dança Lia Rodrigues, 
tranças de cobertores. Foto: Lúcido Nigredo https://
www.tungaoficial.com.br/pt/tunga/ último acesso: 
16/04/2021.
Figura 102 - Galeria Psicoativa, “Xipófagas”, 
Capilares entre nós, Tunga, 2015. Fonte: https://
www.tungaoficial.com.br/pt/tunga/ último acesso: 
16/04/2021.

https://www.tungaoficial.com.br/pt/publicacao/diario-psicoativo-vol-1/
https://www.tungaoficial.com.br/pt/publicacao/diario-psicoativo-vol-1/
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Uma instalação de Tunga é uma maneira de combinar a individualidade dos objetos 
com um processo de “contágio mútuo” (para usar sua própria expressão) entre eles. Uma 
maneira de combinar as identidades fixas e fluídas, em forma de circuito, o contínuo fluxo 
de energias. Também o trançado introduz um elemento de desenho, ordem ou cultura, no 
selvagem do cabelo/eletricidade. Porém o desenho do trançado é igualmente análogo a pele 
da serpente, um desenho da natureza. De forma semelhante, o magnetismo se apresenta 
aqui de uma forma casual, desordenada, muito diferente de sua concentração em uma bobina 
cuidadosamente fabricada para um motor elétrico. Em suma as instalações de Tunga, 
incrementam as tensões entre a ordem e o caos de modo tal, que impacta nossos modos 
habituais de delinear e nomear o porções de realidades (BRETT, 1998. pg. 106).

Em “Xipófagas”, Capilares entre Nós (1984) e “Semeando Sereias”66 (2003) 
percebemos a relação entre o cabelo e a performance na produção de Tunga. “Xipófagas”, 
Capilares entre Nós (1984) é uma performance onde gêmeas siamesas nascem conectadas 

66  https://www.tungaoficial.com.br/
pt/trabalhos/semeando-sereias-2/ Último 
acesso: 16/04/2021.

Figura 103 - Tunga, “Xipófagas”, Capilares entre nós 
(1984). Fonte: https://www.tungaoficial.com.br/pt/
tunga/ último acesso: 16/04/2021.
Figura 104 - Tunga, Semeando Sereias. Fonte: https://
www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/semeando-
sereias-2/ Último acesso: 16/04/2021.

https://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/semeando-sereias-2/
https://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/semeando-sereias-2/
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pelo cabelo e passam a vida atadas uma à outra. Na performance, as gêmeas conectadas 
circulam nos ambientes expositivos como uma aparição. As perucas utilizadas estão no 
acervo do Estúdio Agnut, atualmente Instituto Tunga, como rastro performativo dessa ação 
feita pela primeira vez em 1984, depois refeita na Tate Modern e em Inhotim, na galeria 
psicoativa. Em Semeando Sereias (2003), realizada em Newcastle, Tunga refaz sua cabeça 
com longas madeixas de cabelo e performa na encosta do mar, oferecendo sua cabeça ao 
mar.

Ele pega esse “troféu mórbido” e gira-o no ar antes de arremessá-lo de volta ao mar. 
Em seguida encontra, boiando nas águas, um corpo de mulher sem cabeça. No texto a ideia 
de semear sereias é associada ao cultivo da mandrágora, planta de flor negra, encontrada 
junto ao portal dos infernos e cuja raiz tem formato hominídeo (TUNGA, 1983)71.

As instaurações têm em comum o caráter ritual nos conectando a uma alquimia e 
cosmogonia autoral de Tunga. O ato ritual, segundo o antropólogo Victor Turner, é uma 
manifestação povoada de simbologias e representações que podem estar associadas a uma 
cosmogonia ou a aspectos diretamente ligados ao cotidiano da sociedade (1984). Schechner 
fala que rituais são memórias em ação, codificadas em ações (2012). Tunga através da 
instauração cria rituais na vida com a lente prisma do sonho.
 Nos “Diários Psicoativos” (1983), além das reflexões sobre sua produção, Tunga traz 
relatos de experiências de performances que são muito ricas e trazem o senso de colaboração 
e coletividade.

A obra estava viva, todos os dias ela era transformada pelas 
performances que passavam por lá, pelos bichos que se alimentavam, 
pelo clima e pelos pássaros  que lá do alto da árvore cortavam flores, 
fazendo-as caírem na Terra vermelha. Dando a cor lilás à obra... 
horas de silêncio, respeitando cada segundo, dilatando o tempo 
da movimentação. O entra e sai das agulhas penetraram na terra e 
fizeram brotar o milho... ali estava e crescia todo o ecossistema... o 
ciclo da vida. Mesmo depois de ter saído da obra, ela permanece em 
mim, a mínima partícula de cada célula sofreu uma transmutação, 
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tem uma cor diferente. Isso modifica a forma de pisar, de olhar e 
de se relacionar… foi mágico… antes de começar, peço licença, peço 
passagem dentro e fora do corpo para a entrada da alma onírica, para 
habitar a concavidade dos pés, o fundo dos olhos, o ar dentro dos 
pulmões no encontro do sol e da lua. Mulheres de cabelos flutuantes, 
girem e dancem até o sol brilhar mais forte. (TUNGA, 2016. Diário 
Psicoativo, Vol. I – Anotações das atrizes sobre a performance, p. 6).

 Nesta primeira etapa, durante o processo do trabalho Psicografando Tunga, eu havia 
chegado a Terra Una com o projeto de execução desta trançaperformance bem esboçado, e 
que ainda assim, para mim seria um duplo desafio. O objeto seria o meu motivo de conversa 
e intersecção, norteada pelas teorias de corpomídia e corporeidade. No primeiro contato 
com as fibras do cabelo senti que precisava experimentar um pouco este material sem estar 
trançado. O que me levou a ir logo para rua e experimentar imagens com o Eduardo Saorin, 
que registrou todo o processo e me ajudou com os disparos da câmera. Ao sair nos deparamos 
com um buraco. Cavado na terra, com escavadeira e alguma espátula muito especial. 
 O buracocaverna cavado por mão de obra humana fica na estrada que liga a Colmeia67 
ao resto da ecovila. Havia um buraco em frente à Colmeia, num tom terra, vermelho, tão 
vermelho que era roxo. Laranjarosa. Um buraco vinho, meio rosé ocre. Terra, caramelo, de 
uma sutileza e contraste de paleta luminescente. Meu corpo foi tomado pela complexa paleta 
de cores e fui abduzida pelo buraco. Primeiro com apenas dois chumaços de cabelo. E assim 
fui pegando mais e mais e quando vi haviam pelo menos uns quatro metros de cabelo solto. 
Ali experimentamos um parto de cabelos. Foi quando sentimos que haveria essa potência 
imagética surpreendente logo de cara, na porta da casa do Nadam Guerra (artista-gestor do 
Terra Una). Nisso realizamos a primeira saída em busca de imagens com cabelos soltos.
 A construção do objeto-performance se transformou num jogo cognitivo, desde 
descobertas do material, textura, manipulação e soluções técnicas. O material vinha separado 
por metro e além da relação corpo/objeto/paisagem e sua simbiose, existia o desafio de 
solucionar este objeto para que ele fosse contínuo, que fluísse com o movimento do meu 
corpo nessas caminhadas pelo ambiente.

67 Casa onde eu estava hospedada na 
ecovila.
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Figura 105 - “Psicografando Tunga”, experimentos iniciais, 
Terra Uma, 2016. Autorretrato. Acervo da artista.



166

 Trabalhei com fibras sintéticas na cor cobre, cor que meu cabelo se encontrava. Este 
é um material difícil que se enreda com facilidade. O ato de trançar e os diversos nós neste 
caminho de centímetro a centímetro, de metro a metro, me faziam através da ação de trançar 
refletir sobre o trabalho. O processo clínico da construção do objeto, me conduzia a esta 
reflexãoação. O que conectava ainda mais a noção de corporeidade e recruzamento.
 Para que eu conseguisse desenvolver este projeto em dez dias, criei uma metodologia 
de trabalho em que eu faria um metro de trança por dia no meu ateliê provisório, montando 
minha mesa de trabalho, na sala da casa onde estava residindo na ecovila, a Colmeia. Em 
Terra Una, cada casa tem um nome e uma história específica. A Colmeia era meu ateliê/
casa. Uma casa de bio-construção onde uma colmeia gigante se formou em um dos cantos 
do telhado. Por hora, assustador, mas na sequência, o zunir das abelhas e o perfume do 
própolis me acompanharam do início ao fim do processo, sendo também parte deste habitar
criar. A cada metro de trança, uma abertura para o convívio social, por entre longas pausas 
e possíveis descobertas de paisagens. Então eu saía da minha casa/atelier e me jogava ao 
abismo do sensível e da criação.
 Quando Merleau-Ponty(2013) descreve que a ciência deveria se debruçar no solo do 
mundo sensível pelo nosso corpo, não esse corpo que é lícito afirmar ser uma máquina, e sim 
neste corpo-corpóreo que pode suscitar “outros corpos” - é quase um mergulho no ambiente 
do desconhecido e de entendimento de que o corpo pode ser muitos estados e territórios. 
Neste ponto Tunga compartilhava que poderíamos nos tornar outros corpos através de 
materiais e narrativas. Em suas instaurações onde o artista mergulha em universos oníricos, 
fantásticos e assombrosos. Na descrição da obra “Lezart” ele fala um pouco a respeito 
citando outros trabalhos onde essa operação acontece:

Lezart mantém dentro de seu corpo vários outros corpos. Alguns 
ainda invisíveis e outros mais conhecidos. Dentre estes destacam-
se o TaCaPe, a Vênus, o Troféu, as Xifópagas Capilares, a Trança 
e Pintura Sedativa. As placas de cobre e de ferro que seccionam o 
TaCaPe estão dispostas no espaço em pares suavemente descentrados, 

Figura 106 - Processo de feitura do objeto 
trança, “Psicografando Tunga”, 2016. 
Autorretrato. Acervo da artista.
Figura 107 - “Psicografando Tunga”, Terra 
Uma, 2016. Autorretrato. Acervo da artista.
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revezando-se em recortes que sugerem pentes. Supõe-se que já 
foram todas unidas numa só placa, e sua separação e deslocamento 
provocaram o surgimento dos TaCapes. Por sua vez, a laminação do 
TaCape em três fatias, teria provocado o surgimento das mechas de 
fios que se espalham em longas cabeleiras. O interior escuro criado 
entre placas é trajeto obrigatório para os fios. Esse escuro equivale a 
1/3 do corpo do tacape fatiado. Os grupos de placas conversam com 
o visitante como personagens de uma ágora enquanto um TaCaPe 
inteiro repousa encostado na parede da sala. Os fios que saem de 
dentro deste TaCape simulam seu trajeto na sala. Imerso nos pedaços 
de imas encontram-se pequeninos corpos de lagarto fundidos em ferro 
(Cipó Cinema). Uma Pintura sedativa flutua pendurada em um canto 
da sala. A seda está para o olhar assim como as placas estão para o 
magnetismo. (TUNGA, 1989).

Figura 108 - Tunga, Lezart, 1989. Fonte: 
https://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/
lezart/. Último acesso: 16/04/2021.



168

 Quando eu me relaciono com o objeto que criei me proponho a criar imagens na 
paisagem com este objeto. Os limites entre eu, a trança e o ambiente se tornam borrados e 
juntos adentramos neste território de cruzamentos, onde em muitos instantes não se pode 
mais fragmentar, desconstruindo as relações entre o começo e o fim. Onde começa o meu 
corpo e acaba o objeto? Ou onde começa nós (eu e a trança) e começa a paisagem? Entrando 
em constante simbiose e expansão com a proposta da performance. A fronteira pele se 
dissolve para se tornar a própria paisagem.
 “É preciso que com meu corpo despertem outros corpos associados, os “outros”, 
que não são meus congêneres, como diz a zoologia, mas que me frequentam, que frequento, 
com os quais frequento um único ser atual, presente, como animal nenhum frequentou 
os de sua espécie, seu território ou seu meio” (PONTY, 2008, p. 17). Nessa citação de 
Ponty, entrecruza-se esse imaginário, de ser muitos em um só, do universo fantástico, das 
narrativas e personagens que se frequentam entre si. Um universo dos seres entrelaçados 
com o paradoxo e a ironia típicos de Tunga incrementam essa riqueza de opostos, transpõem 
a fronteira alucinógena idealizada pelos surrealistas (Brett, 1998). Mundo de rupturas, 
provocações de obras e objetos vivos irônicos, densos, sensoriais, psicoativos e ritualísticos.
 André Lepecki no seu texto “9 variações sobre coisas e performance” (2012)  traz a 
ideia de objeto como coisa, e de como os artistas do corpo têm se colocado lado a lado com 
os objetos, os tirando da função utilitária para ser subjetividade. Esta operação de colocar 
o objeto como coisa, colocando-os como parceiros ativos - como cita o autor “entidades 
coextensivas no campo da matéria”  é ativar uma mudança fundamental na relação com 
objetos e seus efeitos estéticos na performance. Uma ativação política do objeto enquanto 
coisa saindo das armadilhas de objeto enquanto dispositivo, mercadoria ou pessoa. 
 “Portanto quando eu me dou como coisa, não me refiro de modo algum a me oferecer 
à exploração e benefício dos outros. Eu não me ofereço para o outro, mas ao movimento 
impessoal que, ao mesmo tempo, desloca o outro de si mesmo e permite que ele, por sua vez, 
se dê como coisa e me acolha como coisa.” (PERNIOLA, 1993 , p.109)
 Então a trança é coisa, assim como meu corpo, e juntos somos subjetividade. A 
subjetividade, este cruzamento entre o eu e o mundo, entre meu corpo e o objeto. Sair por 



169

entre o cheiro da mata e suas nuances, camadas de eucalipto com funcho, cidreira, laranja-
limão, quedas d’água frondosas, estar na Serra da Mantiqueira, também chamada de serra 
que chora, foi inspirador. A cada metro de percurso, uma surpresa do ambiente com potência 
para uma nova fotografia. A diversidade de flora e fauna com este objeto acabou sendo muito 
mais improvável do que eu projetei. As imagens/ideias se formavam no meu córtex, mas este 
ecossistema recebia-nos como algo relacional.
 Aos poucos as minhas saídas deixaram de ser apenas essa busca incessante por 
imagens em simbiose com a paisagem e a câmera fotográfica. A cada andança pela ecovila, 
a motivação passou a ser o ponto de relação com as pessoas que frequentam a ecovila. 
Assim como as minhas ações cotidianas acabaram se tornando parte do trabalho e desta 
agora vivência. Ações como cozinhar, almoçar, costurar e conviver com a trança-coisa-
performance acabam fazendo parte do trabalho. Uma proposição que acaba perpassando os 
limites entre arte e vida.
Durante o tempo que estive em residência fiz um diário descritivo de todo o processo com 
algumas impressões. Aqui um trecho sobre questões que surgiram durante o processo:

Penso a residência artística como um processo de habitar no próprio 
trabalho. Estar em imersão do projeto proposto e na sua expansão. 
Me propus um desafio, construir essa trança que a cada dia cresce. 
Andar, me mover com ela, fazer ações cotidianas com ela, como 
caminhar, sentar, deitar, arrumar ela, trançar, trançar, entrelaçar, 
processo de cruzamento de partes e idéias. Dar vida ao objeto. Abjeto? 
Objeto como extensão do corpo. Pesquisas no ambiente. Percursos. 
Entrelaçamento de pontos de vista, estar neste lugar. Paisagem. 
Corpo-paisagem. Criei uma rotina de trabalho aqui na residência no 
Terra Una. Sempre antes da experiência do dia com a trança vamos 
em alguma nova cachoeira, apenas para captar imagens e explorar 
uma nova cachoeira, um novo lugar da Serra que Chora. A saída com 
a trança após fazer ela ficar 1 metro maior foi bem interessante, fomos 
por uma trilha mais ressecada com vegetação em tons marrom-terra. 
Chovia de leve. (CANTERGIANI, 2016).

Figura 109 - “Psicografando Tunga”, Terra 
Uma, 2016.[2] Foto: Edu Saorin. Acervo da 
artista.
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Neste trabalho tive uma vivência única e intensa, gerando insólitas e extraordinárias 
camadas de sensação, percepção e compreensão sobre o meu trabalho e sobre o meu corpo. 
O artista enquanto agente, ativador, propositor - em estado de escuta ativa. O artista 
descoloniza(se) - escutar mais do que falar; agir em comunidade-arte e vida entrelaçadas 
como uma trança. A trança como um trans, um 3transx, um transe, um trance. A trança 
como ritual, relação, conexão. A trança como metáfora e como poesia entre o eu e o tu. A 
trança feita de nós. A trança como um nó - o elo comunitário que entrelaça os que estão aqui 
com os que estão lá, mas que não são nem daqui nem de lá. A trança-terra, estandarte do 
corpo, que vira coisa, conecta e desconecta, acontece nas mãos e sai do chacra coronário68 

para o mundo. 
Eu-tu-nós estamos trançados - atravessados e (trans)bordados através da nossa 

cognição. Um corpo que sai para entrar, e entra para sair - sempre diferente. Como Tunga 
dizia, a performance é uma instauração, o artista ativa a obra com seu corpo em performance.

A trança é símbolo de culturas ancestrais, foi usada como caminhos de fuga para 
muitos povos, esconderijo de riquezas e hoje é símbolo de poder e resistência. Nem em 
Tunga e nem no meu projeto essa perspectiva é abordada, a partir de nossa vivência em 
peles brancas, mas cabe aqui citar e registrar esse olhar profundo da relação do cabelo 
com a política e com essa simbologia que necessita de muito respeito. A trança em meu 
trabalho viaja por outros caminhos, e ainda assim pertence a diversas culturas e vivências 
que precisam de cuidado e atenção ao serem abordadas para que as histórias coloniais não 
se repitam e para que saibamos de onde estamos falando. Nossas tranças vem de um mundo 
onírico e imaginário, tecer universos a partir de tríades e eixos tri ou multidirecionais.

Obras geradas a partir de toda ou qualquer relação entre três elementos 
similares. Três eixos, três mechas, três meninas, três velas ou três 
bolas de sabão. Em todos os trabalhos o três é ao mesmo tempo três e 
um. As três chamas que viram uma de Sero te Amavi, a Trança e os 
questionamentos de Santo Agostinho, se comparam a força do torque 
no encontro das três colunas de ferro dos tripés da Trindade Tríade. 

Figura 110 - “Psicografando Tunga”, Trabalho 
no ateliê em Terra Una, 2016.Autorretrato. 
Acervo da artista.

68 Chacra da Coroa ou Sétimo Chacra, 
conhecido como o Chacra das Mil Pétalas, 
pode também ser representado pela flor de 
Lótus. Situado no topo da cabeça, é o ch-
acra da conexão com o Universo, da nossa 
identificação com o Criador, com o plano 
espiritual e cósmico.
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Figura 111 - “Psicografando Tunga”, 
Terra Una, 2016. [3]
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Algumas serpentes, depois de terem sido sedadas, são trançadas. A 
performance consiste em acompanhar o destrançar das serpentes a 
medida que o sedativo perde o efeito. O sedativo utilizado foi o éter. 
Coincidentemente o éter que se relaciona ao etér do mesmo vazio que 
associamos ao espaço que a escultura clássica irá ocupar. A serpente 
inala o vazio, adormece e acorda trançada. (TUNGA, A Vanguarda 
Viperina, 1985. https://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/a
vanguarda-viperina/ último acesso 16/04/2021).

 Ao voltar de Terra Una, após um ano, um novo desafio se coloca perante este projeto. 
Através de uma seleção fui convidada a realizar a performance na SPArte 2017, feira que 
acontece no Pavilhão da Bienal de São Paulo, arquitetura monumental de Oscar Niemeyer. 
Com curadoria de Paula Garcia, artista e educadora do MAI (Marina Abramovic Institute), 
o projeto de performances da SpArte tinha a duração como elo entre os artistas selecionados 
para esta edição.
 O projeto “Psicografando Tunga” até então se configurava como uma experiência 
mais intimista, de relação com um ambiente rural e com os moradores da ecovila, propondo a 
criação de imagens em fotoperformance como desdobramento desta vivência em relação com 
a coisa-objeto-trança e a vibração do entorno até então vivenciado. Reperformar o trabalho 
num contexto urbano em uma feira de arte de grande porte se tornou um imenso desafio.
 Percebi que para o contexto do projeto era necessário me entrelaçar com a dimensão 
do ambiente onde iria me inserir. Me propus a aumentar o tamanho da trança de dez metros 
para vinte cinco metros. Então realizei um trabalho intenso de ateliê onde transformei meu 
objetocoisa para a escala monumental da arquitetura onde o desafio foi lançado.
 Foram dois dias de performance, com oito horas de duração cada, onde a partir de um 
percurso no pavilhão eu ia criando situações de entrelaçamento e imagens estáticas por onde 
permanecia por mais de uma hora em cada uma delas. O estado meditativo e de esvaziamento 
citado acima fez parte do processo, seguido pela exaustão e atmosfera da feira. Oposição da 
vivência em Terra Uma no sentido de fluxo do ambiente, mas próxima no sentido de estado 

Figura 112 - Tunga, 
“A Vanguarda Viperina”, 1985 
(Fotografia 172 x 101 cm). Fonte: https://
www.tungaoficial.com.br/pt/obra/. último 
acesso: 16/04/2021.

https://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/a-vanguarda-viperina/
https://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/a-vanguarda-viperina/
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em que meu corpo durou. Neste contexto, usei uma roupa toda branca, o que também afastou 
a simbiose do meu corpo nu, que pela censura da feira, não foi permitido, sob a premissa de 
que haveria a circulação de crianças no espaço.

Figura 113 - “Psicografando Tunga”, Pavilhão 
da Bienal de São Paulo, (2017). Foto Edu Saorin. 
Acervo da artista.
Figura 114 - “Psicografando Tunga”, Pavilhão 
da Bienal de São Paulo, (2017). [2]Foto Edu 
Saorin. Acervo da artista. 
Figura 115 - “Psicografando Tunga”, Pavilhão 
da Bienal de São Paulo, (2017). [3]Foto Edu 
Saorin. Acervo da artista.
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 Em 2018, depois dessa vivência no programa de performance da SPArte, começamos 
o processo de investigação e definição das obras da exposição “Aorista”. Revendo o material e 
entendendo o amadurecimento do projeto, decidi que era o momento de descabelar, desgrenhar, 
desalinhar, desfazer. E para isso seria necessário uma nova experiência, desta vez, sem público, 
para a câmera. 
 Convidei o cinegrafista e diretor de fotografia Edu Rabin para colaborar comigo nesta 
etapa do projeto. A partir da análise do material percebemos alguns elementos que nos chamavam 
a atenção para a criação desta vídeoperformance. Além do desejo do desfazer como um processo 
de cura e encerramento para deixar um vestígio a partir do gesto do rastro performativo. O vídeo 
como parte dos rastros deste projeto de 2 anos de duração.

Figura 116 - Psicografando Tunga, a destruição. 
Still-frame do vídeo “Viamão”, 2018. Foto Edu 
Saorin: Acervo da artista.

Próxima página:
Figura 117 - Edu Rabin Fotógrafo, eu e Caio 
Rodrigues, assistente de fotografia, no processo 
de gravação do filme, Viamão, 2018. Foto Edu 
Saorin: Acervo da artista.
Figura 118 - Processo de gravação do filme, 
Viamão, 2018.
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 Encontramos uma pedreira de saibro em Viamão (RS), onde por 
entre pedras gigantes e farelentas somadas a uma câmera cinematográfica 
Arriflex, realizamos a vídeoperformance. Foi um processo e experiência 
longa. Pelo tempo de existência da trança, desfazer seus nós e 
entrelaçamentos foi árduo. O que se tornou metáfora do descabelar o 
tempo. Como se desfaz uma duração? Quanto tempo conseguimos destruir 
o que construímos?
 Filmamos em um dia, começamos logo cedo e encerramos com o 
pôr do sol. A ação desse vídeo era a de enrolar e desenrolar a longa trança 
em meu pescoço, quase num ato de sufocamento, como se tirar o ar através 
da repetição revelasse o signo da repetição e também do processo longo, 
lento, duracional até o rastro performativo, onde uma coisa se encaixa e 
deságua na outra, como comentei sobre o mito de sísifo logo no início da 
tese. 
 Ao final desta repetição começo a destrançar, a desfazer, a 
descabelar. Este ato revela o artista enquanto agenciador do seu processo 
crítico e criativo, do como é preciso desfazer para refazer. A revelação dos 
processos políticos que envolvem os cabelos e meus lugares de existência 
em relação a eles, descabelar, desordenar para conseguir ver de outro 
ângulo, empatia radical acabando com a unidade de medida, pois ela não 
serve quando falamos em durar enquanto sensação. Descabelar para ser 
entropia, destrançar para trançar outros caminhos, tríades que apontam 
multiplicidades de caminhos.
 O projeto encerrou seu ciclo de ações, fotografias e gravações para 
se tornar um rastro performativo. O acessamos através deste repertório 
de imagens, vídeos e restos de cabelo. E mais uma camada amalgamada, 
adensada; ao mesmo tempo farelada, implodida em farelos e pedaços, que 
fazem e desfazem o pensar sobre a imagem na performance e sua força de 
permanência em contraponto com sua perda de instante presente.
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Figura 119 - “Psicografando Tunga”: destruição. 
Frame do Vídeo, 2018. Acervo da Artista.
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Figura 120 - “Psicografando Tunga”: destruição. 
Frame do Vídeo, 2018. Acervo da Artista.
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2.4 CORVA 

“A arte é um exercício experimental da liberdade”
(Mário Pedrosa)

Devir-bicho. Devir-anjo. Ser pássaro. Quem sabe um pouco Ícaro. 
Um pássaro com asas concebidas através da acupuntura. Para que um 
pássaro continue como um rastro eu precisei desdobrá-lo. Desmembrá-
lo. Quero ser um pássaro. Eu fui um pássaro por muito tempo, mas 
não nesta existência. Aqui eu fui um pássaro somente por três horas. 
Mas logo em seguida cortaram-me as asas. Me senti como uma árvore 
sendo podada fora da estação. Um pássaro sem asas. Eu também queria 
ser um anjo invisível como em Asas do Desejo. De certa forma fui. 
Fomos. Será que ainda quero? Digo ser invisível. Mulheres, travestis, 
pessoas pretas, fomos cada uma no seu contexto invisíveis dentro de 
uma história tradicional das artes. Nós sempre existimos, pintamos, 
criamos, escrevemos. Sempre. Há pouco tempo estão nos percebendo, 
olhando para nós. Há pouco tempo estamos ocupando espaços de tal 
forma que vejam o que estamos fazendo. Ter asas para voar é deixar 
de ser invisível. Ter asas para voar é ser artista com dignidade. Quero 
poder voar como um anjo. Ou então pousar como um anjo nas asas de 
Siegessäule. Um anjo de Wim Wenders em Asas do Desejo ou Tão 
Longe, Tão perto. Foi assim que tudo começou. Na espiral da escada 
de caracol subindo o monumento Siegessaule em Berlin. No topo 
avistando o Tiergarten e a Berlim de cima, abraçada por asas douradas 
ao som dos corvos. Mensageiros voadores de pelagem preta. Trazendo a 
transmutação. Ou a notícia de que o fim estaria por perto. Decidi que iria 
voar. Equilibrar o yin/yang. Criar asas ao meu modo. E assim surgiu a 
Corva. Um exercício de liberdade fictícia. Um futuro (im)possível. Um 
mundo ideal de três horas de duração seguido por uma queda. Um corpo 
que cai para deixar mais um rastro69. 69 Registro textual do projeto “Corva”, 

por Andressa Cantergiani.
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Esse é o registro textual do projeto “Corva”. Este projeto começa com uma performance 
e vira uma exposição. Textos fragmentados e duros, permeados por um processo de criação 
fluído onde a partir da intuição, da escuta ativa e de referências que foram aparecendo no 
caminho os trabalhos foram se desenvolvendo  com muita experimentação, muito trabalho 
em estúdio, esboços, croquis, fotos, conversas. Mas só agora estou entendendo que o texto 
faz parte de tudo isso. Que o texto é o rastro, processo desse rastro. O desejo do rastro é para 
que possamos construir uma nova história, por isso insisto em falar sobre a documentação 
performativa. Não para criar novas caixas, mas para incentivar artistas da performance e do 
corpo a guardarem ou apenas lidarem com a perda. O guardar não necessariamente precisa 
gerar outro material ou outro trabalho. Mas isso pode ser material para que se desdobrem 
ou não. Ou apenas, para os curiosos da performance, como eu, possam acessar, e para que 
juntos, criemos este arquivivo.

O projeto “Corva” tem uma engenharia própria e o rastro performativo é seu principal 
conceito operacional, além da temática, assim como todos os trabalhos aqui relatados. Todos 
eles estão compilados no intuito de analisarmos como o rastro performativo acontece no 
processo dessas ações/performances e como elas ficam como registro também através de 
texto, de palavras, forma mais aceita na academia ocidental.

Corva consiste em uma série de trabalhos que se desdobram de uma performance 
muito importante da minha produção recente e sua principal importância na pesquisa é 
entender que todo esse procedimento que chamo de rastro performativo é entendido como 
um todo do projeto. Isso acontece em Psicografando Tunga, em Avesso (que será abordado a 
seguir) mas é em Corva que consigo ter essa clareza, que o rastro performativo é um projeto 
e não um trabalho apenas. Talvez Aorista como uma retrospectiva, tenha um entendimento 
de trajetória e de pensar o rastro de cada trabalho em sua ordem cronológica. 

Este projeto surge num contexto bem específico e com uma experiência vertiginosa 
da subida no monumento da Siegessäule  ou Coluna Vitória em Berlim, na Alemanha. 
O Siegessäule tem 66,89 metros de altura, estando em seu topo uma estátua de bronze de 5 
metros e 35 toneladas de Vitória  deusa da vitória militar. Uma escadaria de 285 degraus 
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leva ao topo da coluna, onde há uma plataforma de observação a 45 metros acima do nível 
térreo.

Em 2018 estávamos numa espiral de golpes políticos no Brasil: tivemos o impeachment 
de Dilma Rousseff (2016), a única presidente mulher da história do país, seguida por uma 
eleição construída através de notícias falsas para a demonização e queda vertiginosa da 
esquerda. Essa deslegitimação da esquerda ocorreu não meramente em escala nacional 
(Brasil), mas a nível mundial. Além da ascensão de grupos neonazistas por toda Europa, de 
Donald Trump (20162020) na América do Norte, da proclamação do Brexit (2017-2020) 
na Inglaterra, uma onda invadia o planeta.

No dia seguinte ao primeiro turno da eleição presidencial brasileira em 2018, com 
a sensação de derrota por não ter conseguido votar, somada a ida do atual presidente para 
o segundo turno, fui convidada por uma amiga artista para viver a experiência de “subir a 
Vitória”, afinal nos sentíamos derrotadas e com uma intuição aguçada como a de um corvo, 
que antevê os maus presságios e a necessidade de transformação.

Ao descer a Siegessaule, uma música me invadiu o pensamento na voz de Paulo 
Autran e Nara Leão, referência que tinha do musical Liberdade, Liberdade70, escrito por 
Millôr Fernandes e Flávio Rangel, em 1965, e censurado na ditadura Militar. Era preciso 
falar de liberdade. Lembrar deste texto dramático, que fala da liberdade em diversos tempos 
da história em relação a um presságio do que estaria por vir, me emocionava. “Liberdade, 
liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz” (1895); 
um sarcasmo com o hino da proclamação da república e do momento da repressão retornando 
para o aqui e agora, ou para o lá, naquela hora.

Era uma sensação de desejo de ser anjo, assim como os de Wim Wenders (1987), a 
ambiguidade do desejo de asas, como diz Peter Pál Pelbart em a “Nau do tempo Rei - sete 
ensaios sobre a loucura”(1993) “um devir-anjo”, mas que ao ser humano entende a dor e 
a prisão de estar nesse mundo. Um estar dentro do mito de Ícaro de asas derretidas. Um 
pássaro que despenca.

70 Liberdade, Liberdade recorre a 
textos de vários autores sobre o tema que 
dá a título à peça, entremeados por númer-
os musicais. Quatro atores interpretam 57 
personagens e se revezam na interpretação de 
textos de JeanLouis Barrault, Geir Campos, 
Billy Blanco, Robert Thompson Baden Powell 
de Aquino, Aristóteles, Manuel Bandeira, As-
cenço Ferreira, Jean Vilar, Osório Duque Es-
trada, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Sócrates, 
Marco Antônio, Platão, Abraham Lincoln, 
Martin Luther King, Castro Alves, Anne 
Frank, Danton, Winston Churchill, Vinícius 
de Moraes, Cecília Meireles, Geraldo Vandré, 
Jesus Cristo, William Shakespeare, Moreira 
da Silva e Carlos Drummond de Andrade, 
entre outros. E também cantam 30 canções 
ligadas ao assunto. O tom varia do dramático 
ao cômico, do discurso político mais explícito 
ao lirismo da poesia.

Figura 121 - Frame de “Asas do Desejo”, Wim 
Wenders, 1987.
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O que faz um anjo quando percebe que a desesperança invade a alma 
de um humano? Toca-lhe no ombro de leve, com a ponta dos dedos, 
e o sofredor se dá conta de algo a roçar-lhe o entorno, mas não sabe 
ao certo o quê. Intui uma presença estranha mas nada vê; sente como 
um farfalhar de folhas, uma perturbação desconhecida, uma espécie 
de cintilância. E aí seu corpo caído retoma um vigor inesperado, o 
pensamento de repente bifurca para longe da morte, ocorre-lhe como 
que um pequeno renascimento (PELBART,1993, p. 19).

Em seguida a esta experiência e insights revi os filmes do cineasta alemão Wim 
Wenders, “Asas do Desejo”  ou “O céu sobre Berlim”, na tradução fiel “Der Himmel 
über Berlin” (1987) e “Tão Longe, Tão Perto - In weiter Ferne, so nah!”(1993) que nos 
presenteiam com a paisagem de Berlim na textura de um regime complexo de uma cidade 
ainda dividida pelo muro. O Fotógrafo Henri Alekan registra com sensibilidade o cenário 
urbano abandonado, em pontos de referência históricos pungentes como a gélida e vazia 
Potsdamer Platz. Fora as sequências do outro lado do muro, na Berlim oriental, a deserta 
e perdida Prenzlauer Berg, fotografada secretamente por conta do regime. Os pontos 
maquiados após reunificação e os anjos e suas asas como deuses-ex-máquina possíveis em 
meio a devastação. “Cada qual a seu modo buscava um devir-anjo, tinha um desejo de asas. 
A religião, o amor, a literatura, o cinema, tudo isso oferece asas para um devir-anjo. Mas 
há uma condição: é preciso ser um mortal. Apenas os mortais têm acesso ao devir anjo. Os 
anjos mesmo estão condenados ao tédio eterno, a menos que eles encarnem” (PELBART, 
1993, p.15).
 Os anjos que sobrevoavam a cidade dividida desejando experimentar a intensidade da 
dor e do delírio humano, acessando essa cidade isolada por um muro, somente os anjos podem 
circular entre uma e outra, até se tornarem humanos. As sequências da cidade devastada, na 
melancolia de não conseguir dominar o tempo e os acontecimentos me traziam o sentimento 
de ser aquilo, o devir anjo, devir pássaro.

Figura 122 - Frame de “Tão Longe, tão perto”, 
Wim Wenders, Berlin, 1993. Fonte: http://
maggienocinema.blogspot.com/2013/07/
grandes-filmes-tao-longe-tao-perto.html. último 
acesso: 21/04/2021.
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Vocês, vocês que nós amamos, e não conseguem nos ver, não 
conseguem nos ouvir, você nos imagina tão longe, enquanto estamos 
tão perto. Somos mensageiros. Somos mensageiros. Trazemos a luz 
para os que estão nas trevas. Somos mensageiros. Trazemos a palavra 
para os que duvidam. Não somos nem a luz, nem a mensagem. Nós 
não somos nada. Para tudo, há um momento certo. Existe o momento 
de nascer. O momento de matar. O momento de chorar. O momento 
de rir. O momento de silenciar... O momento de falar... O momento 
de amar... (Fala da personagem “anja Raphaela” interpretada por 
Nastassja Kinski. “Tão longe, tão perto”, dirigido e produzido por 
Wim Wenders, Berlim, 1993).

Corva é motivada por esses três impulsos iniciais: um pássaro de asas cortadas, um 
anjo que não pode ser humano e textos censurados sobre liberdade. Neste mesmo período, 
eu estava em negociações com a Galeria Mamute, em Porto Alegre, para a representação 
do meu trabalho. Apresentei a pesquisa inicial que viria a se transformar em uma exposição 
individual de lançamento do meu trabalho em uma galeria comercial.
  Com uma exposição como objetivo e desejo sobre o contexto e caminho a percorrer, 
segui com a pesquisa em atelier, pesquisando penas, plumagens, espécies de pássaros e 
possibilidades de como poderia viver esse devir-animal, esse devir-bicho, trazendo as 
sensações e questionamentos que me motivaram a criar essa nova performance para a carne. 
Como diz Deleuze (1981), um deviranimal, desfigurar o humano e construir um novo rosto, 
um novo corpo-bicho, nossa essência- bicho.

Não é um arranjo de homem e bicho, não é uma semelhança, é uma 
identificação de fundo uma zona de indiscernibilidade mais profunda 
que toda identificação sentimental: o homem que sofre é um bicho, 
o bicho que sofre é um homem. É a realidade do devir. Que homem 
revolucionário, na arte, na política, na religião ou não importa onde, 
nunca sentiu este momento extremo em que ele próprio não passava 
de um bicho, e responsável, não pelos vitelos que morrem, mas frente 
aos vitelos que morrem? ( DELEUZE, 1981, p. 13).
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 O primeiro trabalho que atravessou foi “Pássaro” (2016), uma colaboração entre 
os artistas Zé Carlos Garcia e Laura Lima para a exposição “Cavalo come Rei”, individual 
de Lima na Fundação Prada, dentro da Bienal Sligh Agitation71. A obra é composta por 
penas pretas, que lembram as asas de um grande pássaro. Na mostra, o enorme animal que 
parece ter caído do céu no espaço da exposição por acaso. A obra é inspirada na série de Zé 
Carlos Garcia, que desde 2004 vem pesquisando plumagens. O artista estudou zootecnia e 
trabalhou com carnaval e, para ele, as obras desta série trazem a questão da brasilidade, 
da miscigenação e da colonização misturando os signos e embaralhando mais uma vez os 
códigos.

71  Slight Agitation , um projeto de ex-
posição bienal com curadoria do Conselho do 
Pensamento da Fondazione Prada - que inclui 
Shumon Basar, Elvira Dyangani Ose e Dieter 
Roelstraete - e inspirado no movimento da 
maré, que se torna uma metáfora para uma 
gama excêntrica de intervenções. 

Figura 123 - “Pássaro”, Laura Lima e Zé Carlos 
Garcia, Fondazione Prada, 2018. Fonte: https://
www.fondazioneprada.org/project/titolo-
slight-agitation-4-4-laura-lima/ último acesso: 
21/04/2021.
Figura 124 - Zé Carlos Garcia, Alísio (série 
Pássaros, 2012). Fonte: https://zecarlosgarcia.
com.br/ Último Acesso: 21/04/2021.



184

O símbolo da Fênix, que renasce das suas próprias cinzas, também me afetava; o 
pássaro que perdia a vida e caía sem conseguir se levantar. Neste contato com a obra de 
Lima e Garcia, surge o desejo de convidar Garcia para colaborar comigo, pensando em criar 
uma performance, algo que não fosse uma escultura performativa, mas uma performance, 
utilizando meu corpo como suporte para seus pássaros. 

No entremeio de pesquisas em busca da imagem, do movimento e da sensação que 
traduzisse o meu discurso, permeada com a interlocução da curadora e pesquisadora que 
convidamos para a mostra, a Dra. Daniela Labra. Aqui destaco a importância da interlocução 
e do espaço de acompanhamento do processo do artista pelo curador - entre trocas e escutas, 
momentos cada vez mais raros nos espaços institucionais de galerias.

Ao entender que o processo de afetação desta performance passava por um 
entendimento de cura, pensei que o pássaro que eu deveria criar seria um corvo. A união 
entre a simbologia e signo do corvo em todo o contexto da humanidade, desde os primórdios, 
como astuto e mensageiro animal; sua conotação ambígua entre o mau augúrio e ao mesmo 
tempo a transmutação; magia, profanação e a relação com o colapso que se anunciava sobre 
o mundo. 
 Junto ao insight do corvo, me veio a ideia de usar a acupuntura como forma de 
acoplar a pena em meu corpo e de simbolizar e viver na carne algum tipo de transmutação. 
Chamei a acupunturista Joana dos Santos para colaborar comigo. A partir disso fizemos 
algumas sessões, testes técnicos e imagéticos no estúdio.

Em 2019, durante a pesquisa da nova performance, visitei o estúdio de Zé Carlos 
Garcia no Rio de Janeiro. Conversamos, trocamos, ele me contou sua história, me ensinou 
o lugar onde eu poderia me munir de penas no Rio de Janeiro, mostrei alguns testes que eu 
estava fazendo em meu estúdio. Ele topou, porém depois de algum tempo, pelo pouco tempo 
de produção acabou desistindo. Nesse encontro mostrei a proposição e vontade de usar 
acupuntura e as imagens já produzidas e ele falou: “Você não precisa de mim, seu trabalho 
está pronto!”.

Figura 125 - “Imagens Corvos”, fonte: https://
br.pinterest.com/pin/79376012168824207/ 
último acesso em 21/04/2021.
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 Além da pesquisa com a acupuntura, comecei uma pesquisa de objetos performativos 
e convidei a joalheira contemporânea Alice Floriano para colaborar com o projeto. Juntas 
desenvolvemos três joias, as quais chamei de joias performativas. As joias eram como 
extensão do meu corpo, como patas e bicos deste corvo.

Seguindo minha intuição e pesquisa, fui convidada pela galeria Mamute a realizar a 
performance na SPArte 2019, antes da abertura da exposição. Seria a primeira experiência 
da performance com o público, assim como a vivência radical da acupuntura feita com muito 
mais pontos que os colocados numa sessão nos meridianos energéticos. Não sabia como meu 
corpo iria reagir e nem como seria imageticamente. A performance e projeto até então se 
chamavam Raven, que significa corvo em inglês.
 A primeira aparição de Raven, foi ambígua, pois ao mesmo tempo que foi um ritual, 
experiência vertiginosa, vertical, profunda, foi realizada no contexto de uma feira de arte, 
com muitos ruídos, passantes, um ambiente pouco meditativo para o tipo de proposta, 
trazendo momentos de perda de potência e concentração. O acupunturista não era o mesmo 
que estava na pesquisa comigo em Porto Alegre, o que alterou o processo e relação da ação, 
desde o peso da mão na colocação das agulhas até a sua ação no meu corpo. Ao mesmo tempo 
que os momentos de mergulho para o interior me levavam às cavidades mais profundas onde 
a duração vira sensação. Fiquei oscilando entre um estado e outro.

Foram cem (100) agulhas colocadas em minhas costas pelo acupunturista e artista 
visual Rubem Pasqual. A duração da performance foi em torno de duas horas e meia. A ação 
se dava pela construção das asas e formação do pássaro e terminava com a retirada pelo 
próprio acupunturista das asas deixando as penas no chão. A catarse de um pássaro com 
suas asas cerceadas.

Meu corpo entrou num processo de desestabilização. Quase o oposto da proposta 
da acupuntura, que é equilibrar a energia do corpo através da técnica milenar da medicina 
chinesa. Fiquei com dores e inchaços na parte das costas, o que entendi também como 
uma reação ao ambiente entrópico e acético de uma feira de arte na qual a performance foi 
realizada. Raven havia nascido e agora era o momento de trabalhar com seus desdobramentos 

Figura 126 - “Corva”, primeiras imagens, 2019. 
Edu Saorin. Acervo pessoal da artista. 
Figura 127 - “Corva”, primeiras imagens, 2019. [2] 
Edu Saorin. Acervo pessoal da artista.
Figura 128 - “Corva”, Primeira ação feita no estúdio, 
2019. Edu Saorin. Acervo pessoal da artista.



186

para a construção de uma exposição, onde a performance seria repetida num outro contexto 
e que seus rastros performativos ficariam como uma mostra.”É uma ascese. Mas não é 
só uma ascese porque eu estou procurando por uma transcendência. Não tem nada de 
transcendência, mas tem a ver com um estado de experiência que ele mergulha para um 
estado de sobrevivência mesmo. É a experiência de estar vivo. Eu só sangro porque eu estou 
viva. Se eu estivesse morta, não sangrava”. (PANAMBY, 2013, p.590).

Figura 129 - Joias performativas, bico e patas de 
resistência, Alice Floriano, 2019. Foto: Acervo 
pessoal da artista.
Figura 130 - “Corva”, SpArte, 2019.Foto Raquel 
Brust. Acervo pessoal da artista.
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2.5 INTERLOCUÇÕES E REFERÊNCIAS

 Um tempo depois, quando comecei a escrever sobre este trabalho durante o estágio 
docente no Laboratório de Vídeo, descobri que o conceito de extremidades da pesquisadora 
Christine Mello (2016) foi criado a partir de uma sessão de acupuntura para traçar uma 
investigação das criações em vídeo brasileiras contemporâneas, a partir da noção inter-
relações dessas produções em vídeo com a cultura digital. “Extremidades’’ também se 
relaciona com o contexto político, econômico e social. “Extremidades” traz dimensões 
sobre limites, fronteiras, crises e atravessamentos. Há motivos vitais para se pensar sob 
sua perspectiva, principalmente quando associamos tais dimensões a problemas concretos, 
ligados diretamente à vida cotidiana.

O conceito de extremidades demonstra três modos de operar através da desconstrução, 
da contaminação e do compartilhamento. Também é uma atitude de olhar para as bordas, 
para os trânsitos que acontecem a partir dos extremos, dos limites; conceito que vem da 
interlocução com a pesquisa do crítico e historiador de arte, Stephen Wright; extremidades 
do vídeo de infiltrações semióticas, ou a capacidade que os signos possuem de operar em 
zonas de fronteira e conflito.

A ideia de extremidades do vídeo baseiase no campo de vivências 
das intervenções midiáticas, mas também diz respeito a um 
termo metafórico derivado da medicina oriental e de seus métodos 
terapêuticos como a acupuntura, a reflexologia e o doin. Esse campo 
da medicina descobriu a capacidade que os pontos cutâneos extremos 
do corpo possuem de, ao serem ativados, fazer interconexões entre 
todos os elementos de um mesmo organismo. (MELLO, 2004, p. 19).

Do extremo do corpo, das suas bordas através das agulhas da acupuntura, evoquei 
o pássaro tomando também o antropozoomorfismo e animismo como conceitos de operação. 
Sendo assim, como em diversas culturas da antiguidade, a atribuição de características 
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físicas de animais a humanos, a deuses de animais ou metade animal-metade ser humano. 
Como um ser híbrido que habita o mesmo corpo.

Pelas contaminações durante a pesquisa, das penas em hibridismos ao corpo, cheguei 
até a produção da artista Rebecca Horn. Artista visual alemã, que tem também o corpo 
como suporte de performances; utiliza objetos, vestíveis e instalações, plumagens, penas e 
asas que fazem parte do seu imaginário. Horn as chamava de esculturas corporais, levando 
para suas performances o que entendo como próteses e extensões de seu próprio corpo. Para 
Horn somos todos borboletas.

Figura 131 - Rebecca Horn, “Unicorn”, 197072.

Figura 132 - Rebeca Horn, “Large Feather Wheel”, 200173.

72  Fonte: https://www.tate.org.uk/art/artists/
rebeccahorn2269. Último acesso: 21/04/2021.
73 Fonte: https://www.tate.org.uk/art/artists/
rebeccahorn2269. Último acesso: 21/04/2021. 



189

Acima:
Figura 133 - Rebecca Horn, Mask, 
1972. Fonte: https://www.tate.org.
uk/art/artists/rebecca-horn-2269. 
Último acesso: 21/04/2021.

À direita:
Figura 134 - Rebecca Horn, 
“Cockfeathers”, 1971. Fonte: 
https://www.tate.org.uk/art/
artists/rebecca-horn-2269. Último 
acesso: 21/04/2021.
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Ana Mendieta, artista cubana, nas “Earth-body performances” ou corpo-
terra, como as chama, explorou a sua identidade de imigrante em trabalhos que 
englobam também fotografia, cinema e escultura. Exilada de Cuba aos 12 anos e 
enviada a um orfanato em Iowa (EUA), Mendieta usou a terra como um local para 
tratar de questões de deslocamento, imigração, pertencimento, imprimindo seu corpo 
em vários locais ao ar livre e registrando em fotos e vídeos. Suas ações têm um 

À esquerda:
Figura 135 - Rebecca Horn, “Der 
Eintänzer”, 1978. Fonte: https://
www.tate.org.uk/art/artists/
rebecca-horn-2269. Último acesso: 
21/04/2021.

Abaixo:
Figura 136 - Ana Mendieta, 
“bird transformation” (1972). 
Fonte: https://anamendietaartist.
tumblr.com/post/155357455498/
ana-mendieta-shot-from-bird-
transformation- 1972. Último 
acesso: 21/04/2021.
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caráter de integração, amálgama e adesão à paisagem, contrastando com as ações de artistas 
associados à Land Art, por exemplo, que em alguns casos, valiamse de maquinário pesado 
para produzir interferências substanciais na paisagem.

Nessas obras de silueta, realizadas de 1973 a 1977, ela costumava preencher a 
silhueta de seu corpo com materiais como pedras, galhos, flores e sangue, combinando uma 
preocupação com rituais primitivos e uma sensibilidade feminista e ativista. Mendieta queria 
invocar a magia, o conhecimento e o poder da arte primitiva, para expressar o imediatismo 
da vida e a eternidade da natureza. Em outras obras, ela se sujou com sangue ou usou-o 
para traçar seu contorno. Em “Bird Transformation”, ela se transforma em pássaro usando 
penas de galinha branca coladas em seu corpo de modo a evocar o pássaro dentro de sua 
prática nas corpo-terra performances. 

Seus trabalhos lembram inscrições, desenhos e registros de culturas ancestrais 
latino-americanas. Não por acaso, estas eram de seu absoluto interesse. A respeito de sua 
visita ao México, a artista disse que “mergulhar no México foi como voltar às origens, como 
conseguir um pouco de magia pelo simples fato de estar lá”74. A escolha da performance/
body art como gênero artístico em si já deixa clara a intenção da artista de dissolução das 
fronteiras entre arte e vida e a utilização do sangue, entendido pela artista como elemento 
primordial da vida, vem colaborar para essa ideia.

Outro trabalho potente que se conecta de forma ritualística e ancestral com Corva é 
a performance “A Sagração de Urubutsin” de Elton/Sara Panamby Rosa da Silva e Filipe 
Espíndola, realizada na defesa de mestrado de Panamby na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ). O pássaroíndiourubu de Panamby é a conquista da beleza pela 
maculação, a criação como a negação de qualquer virgindade e pureza, a força no corpo e na 
vida que é quase violenta (ou violenta de fato) e alcança o esplendor (FILHO, 2013).

Na performance (que também foi a defesa de mestrado, ou como coloca a artista, 
“(in)defesa”) Elton/Sara aparece com penas de urubu, coroa de ossos e abridor de boca, 
em um mito de criação pessoal atravessando camadas, virando entidade-urubu, máquina 
de guerra indisciplinada num ritual que evoca uma violência inevitável, instintiva, como a 
violência do parto, a violência da própria vida. 

74 Fonte: https://hemisphericinstitute.
org/pt/hidvlcollections/item/2689ana
mendieta-body-tracks-1982.html. Último 
acesso: 21/04/2021. 

https://hemisphericinstitute.org/pt/hidvl-collections/item/2689-ana-mendieta-body-tracks-1982.html
https://hemisphericinstitute.org/pt/hidvl-collections/item/2689-ana-mendieta-body-tracks-1982.html
https://hemisphericinstitute.org/pt/hidvl-collections/item/2689-ana-mendieta-body-tracks-1982.html
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Apresentada como dissertação de mestrado, na conclusão um 
despacho, o ruído das imagens que fazem faltar o ar na transgressão 
das rigidezes. O ritual acadêmico feito em minha casa-ateliê, no qual 
abri mão da defesa pelas palavras e realizei a performance A “Sagração 
de Urubutsin”, revelou outros processos de entendimento do corpo e 
dos lugares que este ocupa. Fiquei indefesa, fui corpo frágil no signo 
de resistências ancestrais a mim, causei incômodo, derretimento, 
finalizando um discurso visual construído conjuntamente com o 
textual: corpo escrito, corpo descrito, corpo inscrito.(PANAMBY, 
2013, p. 2510).

 Panamby também descreve a sensação de ser outros corpos, de evocar a transmutação 
pela carne, pela modificação da carne de uma forma radical. “Transbordar as agulhas, os 
tecidos e o sangue” (2013). 

Figura 137 - “A Sagração de Urubutsin”, Sara 
Panamby e Filipe Espíndola, 2013. Fonte: http://
www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20
de%20Moda%20- %202017/CO/co_7/co_7_
VESTIMENTA_TRAJE_DE_CENA.pdf. Último 
acesso: 21/04/2021.
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São corpos estranhos que fazem parte de minha geografia corporal, 
externalizando metáforas e paisagens oníricas, que por sua vez, são 
compartilhadas e passam a fazer parte de outros universos, outras 
leituras, a partir do momento em que entro em contato com outros 
corpos, seja nos trânsitos cotidianos, seja em ações performáticas, 
muitas vezes me encontrando em um limite entre mítico e bélico. 
(PANAMBY, 2013, p. 2505).

Estar em performance é sentir. Como diz Elton/Sara, realizamos porque é preciso 
sentir, estar nu, se desnudar. Derrida em Animal que logo sou diz que estar nu é algo dos 
humanos pois animais, bichos não estão nus, eles o são. “E sobre a violência, a cometemos 
desde a nomeação até a inferiorização no trato com os animais, sendo que nós também 
somos animais. Evocar um bicho que não sou, mas sou, é uma forma de vibrar um eu mais 
selvagem, mais essencial, amoral, pré-socrático, ritual de despir do humano. Ser pássaro é 
o ser bicho que sou.”(DERRIDA,2002, p.47). Ainda segundo o autor, “O animal, portanto, 
não está nu porque ele é nu. Ele não tem o sentimento de sua nudez. Não há nudez “na 
natureza”. Existe apenas o sentimento, o afeto, a experiência (consciente ou inconsciente) 
de existir na nudez. Por ele ser nu, sem existir na nudez, o animal não se sente nem se vê 
nu. Assim, ele não está nu.”(DERRIDA, 2002, p. 17).

2.6 CONSTRUÇÃO DA EXPOSIÇÃO

A exposição “Corva” aconteceu na Galeria Mamute, Porto Alegre, em abril de 2019. O 
projeto partiu da performance RAVEN, que consiste na criação de um corpo-pássaro através 
da prática milenar da medicina chinesa: a acupultura. Cem (100) agulhas de acupuntura 
foram aplicadas em minhas costas onde em cada agulha uma pena preta foi colocada de modo 

O corvo simboliza a morte, a solidão, 
o azar, o mau presságio. Por outro 
lado, pode simbolizar a astúcia, a 
cura, a sabedoria, a fertilidade, a 
esperança. Esta ave está associada 
ao profano, à magia, à bruxaria e 
à metamorfose. O pássaro pagão 
tenta se movimentar, mas não 
consegue. Asas cortadas, a queda e 
a tentativa de se mover. Artigo 141 
da constituição brasileira: É livre 
a manifestação de pensamento. É 
preciso voar. Agora, mais do que 
nunca, é preciso cantar. 
(Texto que escrevi para a primeira 
performance de Corva, 2019).
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a formar uma asa que parte da minha própria pele. A imagem do devir-pássaro, mulher-
pássaro, criada ao vivo deixa seus rastros. Em forma de backlights, fotografia, vídeo, joias 
de performance, penas e um objeto foram deixados no espaço expositivo, assim como um 
vídeo de registro.

Pensamos no espaço expositivo como um conflito dramático, assumindo as forças 
opostas que este termo drama possui dentro do projeto. Drama na origem do grego significa 
ação, e era esse o ponto que motivava também a mostra. Uma exposição que trouxesse a 
ação daquela performance, seja nos seus vestígios ou desdobramentos dele, ou seja pela 
força do próprio espaço performativo.

O nome Corva, surge na mesma intenção de Aorista, que transforma a palavra em 
feminino dando visibilidade à mulher artista e seu protagonismo. Criei uma tipografia que 
foi adesivada na entrada da mostra. Figura 138 - “Corva”, frames, registro do vídeo, 

Galeria Mamute, 2019. Foto: Niura Borges. 
Acervo pessoal da artista.
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Figura 139 - “Corva”, Vista geral da entrada, 
2019. Foto: Niura Borges. Acervo pessoal da 
artista.
Figura 140 - Letreiro que criei para exposição 
“Corva”, 2019. Acervo pessoal da artista.
Figura 141 - “Corva”, vista da sala negra, 
Galeria Mamute, Porto Alegre, 2019. Foto: Niura 
Borges. Acervo pessoal da artista
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Figura 142 - “Corva”, sala negra da performance, maca 
de cura e vestígios das penas pós performance, joias 
performativas, Galeria Mamute, 2019. Foto: Niura Borges. 
Acervo pessoal da artista. 
Figura 143 - “Corva”, performance, Galeria Mamute, 2019. 
Foto: Dani Amorim. Acervo pessoal da artista.
Figura 144 - “Corva”, sala negra da performance, maca de 
cura e vestígios das penas pós performance, Galeria Mamute, 
2019. Acervo pessoal da artista.

Próxima página:
Figura 145 - “Corva”, fotoperformance, 2019. Foto: Dani 
Amorim. Acervo pessoal da artista.
Figura 146 - “Corva”, vista geral sala 2 e sala 1, Galeria 
Mamute, 2019. Foto: Niura Borges. Acervo pessoal da artista.
Figura 147 - “Corva”, Backlights, vista sala 2 e corredor, 
Galeria Mamute, Porto Alegre, 2019. Foto: Niura Borges. 
Acervo pessoal da artista.
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A exposição foi composta por duas salas. Uma para a performance e seus elementos 
e outra com os vestígios da performance desdobrada em fotos, fotografias em caixas de luz 
(backlight) e objetos em acrílico e agulhas. A sala negra reforça a dramaticidade do cubo 
preto, sem evocar o teatro em si, mas no intuito de assumir a sua teatralidade substancial. 
Não se trata de uma performance teatral, mas de elementos que reforcem o caráter ritual e 
intimista do ambiente. Nesta sala criei os objetos necessários para eu realizar a performance 
como um ritual. Dois cubos pretos para as joias performativas e um objeto intitulado maca de 
cura, que me colocava numa posição semi deitada, gerando também um desconforto corporal.

A performance Raven foi a costura de todo projeto expositivo e conceitual e a sala 
preta após a realização da ação se tornou um lugar de vestígios, com uma TV de tubo, em 
caixa preta colocada no espaço após a performance com o registro em vídeo com pequenos 
cortes de quarenta minutos de duração. As penas que naturalmente caíram no corpo durante 
o erguer-se da maca de cura e as joias já posicionadas antes e durante a performance. As 
marcas e traços ficaram no espaço evocando a aura do instante presente.

Na segunda sala havia as fotografias, feitas em estúdio com os testes e pesquisas 
com a sessões de acupuntura e as penas, uma em papel algodão hanemülle Photorag de 
1,10x2,10m, outras três em caixa de luz em backlight, e um díptico intitulado solilóquio, 
onde desenhei um útero e um coração em caixas de acrílico com as agulhas que restaram da 
performance realizada no Pavilhão da Bienal de São Paulo. Ainda nesta mesma sala, produzi 
uma obra participativa chamada “80”. Esta obra era composta por oitenta cartuchos de fuzil, 
um microfone, uma caixa de som e alguns livros e textos que foram proibidos, cerceados, 
censurados durante a ditadura militar no Brasil, entre eles “Liberdade, Liberdade”, citado 
nas motivações iniciais da performance.

A obra foi ativada na abertura e durante o período expositivo com as atrizes Carina 
Borba e Lívia Dávalos. Leituras do texto “Liberdade, Liberdade”(1965) e outros livros como 
a Mulher é uma Degenerada de Maria Lacerda de Moura (2018), Motim e Destituição Agora, 
Comitê Invisível (2017), Greve da Arte e Manifestos Neoístas de Stewart Home (2004), 
Situacionismo de Guy Debord (2002) e a Gota d’água de Chico Buarque de Holanda (1988).
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“Oitenta” é um trabalho que traz o lado político direto da exposição, pois o número 
de cartuchos escolhidos correspondem aos dispensados contra uma família inocente atingida 
pela polícia com oitenta tiros de fuzil, culminando na morte de Evaldo dos Santos. Essa 
notícia me chocou, somada ao contexto político de legitimação da violência policial, de um 
governo que exalta torturadores do AI5, e urge em mim a necessidade de colocar esse 
registro histórico para o presente. Os livros censurados do passado com a marca da violência 
que se sustenta no presente.

Figura 148 - “Corva”, Acrílicos Backlights, vista corredor, 
Galeria Mamute, Porto Alegre, 2019. Foto: Niura Borges. 
Acervo pessoal da artista.
Figura 149 - Solilóquio (Útero e Coração), 2019.
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Figura 150 - Solilóquio (Útero), 2019. Foto: 
Niura Borges. Acervo pessoal da artista. 
Figura 151 - Solilóquio (Coração), 2019. Foto: 
Niura Borges. Acervo pessoal da artista.
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Figura 152 - “Corva”, Caixas de Luz, Backlights, 
2019. Foto: Niura Borges. Acervo pessoal da 
artista.
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Figura 153 - “80”, instalação, Galeria Mamute, 
2019. Foto: Fagner Damasceno. Acervo pessoal 
da artista.
Figura 154 - “80”(detalhe), instalação, Galeria 
mamute, 2019. Foto: Fagner Damasceno. Acervo 
pessoal da artista.
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  2.7 TRABALHOS INDEPENDENTES QUE SÃO O RASTRO PERFORMATIVO

O rastro profundo que fica como exposição, mas reverbera nessa meditação e 
transformação interior que é a acupuntura, que vai transformando pelos pontos, meridianos 
de energia, que ao desaparecer do corpo são transformados em outros objetos e obras que 
criam sua vida própria, podendo existir descolados da performance, ainda que criados a 
partir dela.

 Objetos realizados com os restos, as agulhas, e agora as penas, lançados ao chão, num 
primeiro momento como uma cenografia do rastro, agulhas e penas no chão, para compor 
uma dramaticidade, conflito imanente, evocando a ancestralidade teatral, se deslocam para o 
lugar do performativo, do rastro performativo, um gesto que liberta o vestígio de ser apenas 
uma relíquia, um dejeto de performance.

Esses rastros carregam a inquietação de Ícaro, que morre no mar por perder suas 
asas, cuidadosamente ao mesmo tempo a frustração do devir anjo, porque os anjos viram 
humanos e percebem o que é ter dor. Ao mesmo tempo o desejo de ser mais animal, mais 
bicho e menos humano. A acupuntura nos libera da dor.

Eu ousaria dizer que às vezes vira anjo quem não consegue suportar ser 
mortal, mas isso também porque o ser mortal em nossas sociedades foi 
de algum modo expurgado do deviranjo. Daí a ideia de que é preciso 
criar muitos modos de devir-anjo, os mais diversos, os mais múltiplos, 
os mais variados. Seria preciso engravidar o real com virtualidades 
desconhecidas de devir anjo, para que o tédio de ser mortal não vire 
uma camisa de força ainda pior do que o tédio de ser anjo. (PELBART, 
1993, p. 14) .

Para finalizar o capítulo dois, pensando em ações que viram “outras coisas”, gostaria 
de fechar com um ponto que une os trabalhos “Psicografando Tunga” e “Corva” numa 
análise a respeito da operação do rastro performativo: a imagem que chega até nós tem uma 
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força inata, independente de ter sido uma performance ou não. A força da fotoperformance 
em “Psicografando Tunga” e “Corva” é potente, ainda que não se recupere o seu instante 
presente, e essa força talvez gere uma discussão a respeito do que são essas imagens em 
si, já que os trabalhos são fotografias e não mais performance. Rancière pergunta se as 
imagens querem mesmo viver. “As imagens não são reflexos, sombras ou artifícios, são seres 
viventes, quer dizer, organismos dotados de desejos” (RANCIÈRE, 2017). 

E ainda complementa: “É uma vida orgânica individual. Mas há duas grandes 
maneiras de pensar essa individualidade: uma é aquela do corpo orgânico estruturado por 
uma lógica da falta; a outra é a do vírus proliferador” (RANCIÈRE, 2017, p. 195).

Esta imagem oscila entre os dois pólos, quase que existencialmente, um pólo que é 
imagem vivente porque a ela falta vida, ela precisa de nós, testemunhas, para ser o organismo 
do qual ela ainda é “sombra descarnada” (idem). A imagem como vírus proliferador, 
que se ampara na vida dos indivíduos para viver, precisa de um hospedeiro. E como um 
vírus, contagiante, onde ninguém mais sabe se é real, ficcional, ou ambos, nos gerando a 
ambivalência da relevância sobre o que aconteceu naquele instante presente, por se tratar 
de uma imagem.

Neste ponto, Rancière traz a tese de W.J.T. Mitchell, em “What do pictures want?’’ 
The lives and Loves of Images” (2005), a ideia de que a negação da vida de uma imagem 
potencializada da mesma forma, os dois atos negar ou afirmar, para ele revelam um 
reconhecimento de sua potência. Assim como Baudrillard (1972) afirmava que não existe 
distinção entre a realidade e ficção de uma imagem, transformar o símbolo em imagem 
vivente é dar demais a imagem, mas ao mesmo tempo, dar muito pouco a ela.

Rancière traz o exemplo do trabalho “You have Seen their faces” de Alfredo Jaar 
(1996), que representa o genocídio de Ruanda com palavras escritas em preto em caixões 
fechados, e em que dentro deles estão as imagens dos corpos ausentes. Para ele, as “imagens 
reais” não representam para nós nenhum dos corpos sacrificados. “O reino da imagem 
termina lá onde um corpo é a réplica de um corpo em carne e osso. Dar às imagens sua 
consistência própria é justamente lhes dar a consciência de quase-corpo que são mais que 
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ilusões, menos que organismos vivos. Talvez de fato as imagens não queiram nada, senão 
que as deixem tranquilas, que não as obriguem a serem viventes” (RANCIÈRE, 2017, p. 
200).

Ao meu ver, a lição que aprendemos ao pensar o registro e o rastro performativo 
no campo das imagens é que se performances viram imagens, precisamos liberá-las 
de serem documentos, de serem indícios, índices de algo que ocorreu e que no final das 
contas ninguém sabe se realmente ocorreu e como, e isso nos mostra que a potência da 
performance não está na imagem da performance e nem a imagem precisa carregar consigo 
essa responsabilidade. Essa é a grande contradição desse material que se apresenta. E com 
isso o próprio conceito de rastro performativo não poderia subtrair-se dessa sina. Porque 
colocamos em xeque o próprio conceito. Não a sua importância histórica e de reconstrução 
de uma nova perspectiva histórica da arte, mas de uma verdade absoluta. Isto se configura 
em algo relevante em relação aos conceitos pois eles são invenções criadas por nós, que 
somos fontes de contradição. Há uma alteridade nas imagens, como diz Rancière, elas são 
intransitivas (2011). As imagens são alteradas, e não remetem nada além delas mesmas, o 
que faz com que os registros de ações ou a nossa angústia de que sejam índices ou registros 
de performance percam o sentido. E nisso vemos uma verdade, na recusa nos anos 1960 e 
1970 de que a performance entrasse para acervos, coleções e mercado. Hoje estamos em 
2021, os códigos se embaralham e estamos prontos para novos desafios.

De qualquer forma tanto as obras que são provindas da performance “Raven-Corva”, 
assim como os desdobramentos em vídeo de “Psicografando Tunga”, percorrem um caminho, 
do corpo e seu desaparecimento, o caminho do campo do performativo, mas isso não significa 
que haja interferência no destino das imagens, ou seja, de como ela reverbera em cada um. 
Por isso são trabalhos independentes, que são também outras coisas.

Ora, se digo que eu o sou, em português em primeiro lugar e em 
nenhuma outra língua, isto consiste menos em reivindicar algum 
idioma nacional do que em lembrar um equívoco irredutível - e do qual 
falaremos ainda: a assinatura de um animal que poderia ainda apagar 
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ou confundir seu rastro. Melhor dizendo, deixála apagarse, não 
poder impedi-lo de se apagar. E essa possibilidade - traçar, apagar ou 
confundir sua assinatura, deixála perderse  seria então de grande 
alcance. Dispor ou não de seus rastros, para confundi-las, para apagá-
los, tanto que, como já foi dito, alguns poderiam fazê-la (o homem, por 
exemplo) e outros não (o animal, por exemplo, segundo Lacan), talvez 
não seja uma alternativa fiável em torno de um limite indivisível. Será 
oportuno retomar sobre estes passos e sobre estas pistas. Que um 
rastro possa sempre se apagar, e que possa se apagar para sempre, 
não significa absolutamente nada, e isto é uma diferença crítica, que 
alguém, homem ou animal, eu sublinho, possa por si mesmo apagar 
seus rastros (DERRIDA, 2002, p. 64).





Capítulo 03 
Rastro do outro
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PERFORMANCES COLABORATIVAS E A EXPERIÊNCIA COLETIVA ENQUANTO 
DOCUMENTO

 Neste capítulo falarei da constelação de projetos que tiveram participação ativa 
de colaboradores para o seu acontecimento e suas interferências nos meus trabalhos. Os 
trabalhos analisados são “Xanastra Memories” (2016), realizado a partir da residência 
artística colaborativa em dupla com a artista Cibelle Cavalli Bastos; “Combate” (2018), 
performance duracional de oito dias, no Museu Militar Comando do Sul, com nove mulheres-
colaboradoras do campo da arte em Porto Alegre (RS). Por último, “Avesso” (2018), ação-
instalação em colaboração com Maurício Ianês e o público, baseada por três meses na 
Fundação Iberê Camargo, também em Porto Alegre.
 Traremos um panorama de alguns artistas e projetos que tratam da participação, 
da arte socialmente engajada e da arte contemporânea a partir das discussões levantadas 
por Claire Bishop, Lucy Lippard, Bourriaud, Claudia Paim, Ricardo Basbaum, Tânia 
Bruguerja, Tiravanija, Allan Kaprow, Joseph Beuys, Philippe Parreno, Oda Project, entre 
outros. A partir destes exemplos e práticas, relacionados com os três projetos expostos aqui, 
desenvolvo a ideia do artista como vírus e da tática entrópica.

3.1 ARTISTA-VÍRUS, OS PROCESSOS DE PERFORMANCE COLABORATIVAS E AS TÁTICAS ENTRÓPICAS

Os trabalhos que ativam o público através de proposições participativas têm um papel 
fundamental para criar mecanismos e estratégias urgentes de novas partilhas do sensível 
que promovam a horizontalidade das relações e redistribuição dos lugares comuns. Isso 
tudo porque queremos imaginar outras configurações possíveis para arte, para a sociedade 
e para o futuro, instalando novos agentes e despertando o prazer pelo aprendizado coletivo, 
a participação e o pertencimento. 

Trago o conceito de Rancière, partilha do sensível, que designa o sistema de 
evidências sensíveis revelando, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes 
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que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha sem dor sensível, fixa portanto, 
ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e 
dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determinam 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros 
tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2009, p. 15).

Construir casas com tijolos de gelo, fazer comida coletivamente, tomar banho de 
piscina juntos, sentar na mesma canga e fazer um piquenique, criar novas bandeiras, novos 
gritos com novas vozes, fazer esculturas com lixo, assinar o nome na parede do museu, 
deitar no chão termossensível, chorar junto com uma erva de eucalipto e descansar juntos 
em redes. Estas são algumas das infinitas possibilidades de práticas que, no fundo, buscam 
criar algum tipo de ruído e questionamentos nas relações entre público, artista e obra. Afinal, 
porque fazemos arte? É possível matar o artista, a obra e público e criar uma fresta social 
imaginando outros futuros?

Ao mesmo tempo, cabe perguntar sobre o efetivo alcance dessas práticas, para além 
dos limites estreitos do campo da arte. Como comenta Bourriaud em “Estética Relacional” 
(2009), parece mais urgente inventar relações possíveis com os vizinhos de hoje do que 
“entoar loas ao amanhã.
 Claudia Paim, no livro “Táticas de artistas na América Latina: coletivos, iniciativas 
coletivas e espaços autogestionados” (2018) , desenvolve o conceito de táticas como algo 
que não tem um lugar próprio. O procedimento tático acontece no terreno do outro (2018, 
p. 22). São através dessas táticas de atuação e resistência e como ela propõe modos de fazer 
o coletivismo, entendido como posição política e de produção múltipla de singularidades e 
proposições conforme seus contextos.

Os modos de fazer coletivos são heterogêneos e bastante responsivos 
aos seus contextos; No coletivo, a amizade tem um papel aglutinador 
entre os participantes; Operam com noções distintas de espaço, como, 
por exemplo, físico, simbólico e funcional; os coletivos iniciativas 
coletivas, aqui tratados, são associações que podem apontar como 
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políticas, pois nelas os indivíduos são colocados no espaço do mundo; 
Nestes fenômenos associados ocorre a reunião de esforços para 
inventar outros percursos, táticas, e espaços para si próprios. (PAIM, 
2018, p.11)

Paim ainda destaca que os modos de fazer coletivos são processuais, positivos e 
experimentais. Processuais pois o processo é muito valorizado ante ao resultado; positivas 
pois são ações, provocam situações; experimentais como produtora de laboratórios e testes. 
As táticas acontecem muitas vezes em locais não institucionais de consagração, espaços 
efêmeros, intervenções urbanas e rurais, ainda que seus registros se mostrem também 
nesses espaços.  

Neste ponto, Claire Bishop  (2006) ao analisar os processos participativos em arte, 
arte colaborativa, projetos relacionais e ações criativas coletivas., lanca-se à tarefa de 
discutir e comparar criticamente, enquanto arte, os projetos de colaboração, que se têm 
multiplicado nos últimos anos. Por um lado, porque essas práticas, que se desenvolvem como 
eventos sociais, publicações, oficinas e performances não se distanciam muito das práticas 
políticas de inclusão social e ações comunitárias. Por outro, diz Bishop, porque a crítica de 
arte, na falta de critérios, tem julgado a partir da ética. Entretanto, diz ainda, os melhores 
exemplos de arte baseada na colaboração social tentam pensar o estético e o sociopolítico 
juntos, sem os submeter à ética. Apoiada em Rancière, defende o regime estético enquanto 
habilidade para pensar a contradição, ou seja, a relação sempre confusa entre autonomia 
(descolada do racionalismo) e heteronomia (indistinção arte e vida).

Bishop, no artigo “A virada social: colaboração e seus desgostos” (2008), em relação 
a questão estética dos trabalhos participativos e socialmente engajados, dando o exemplo do 
coletivo Oda Projesi75, que está muito mais interessado numa prática ética do que estética, 
repetindo ações de campo dos movimentos e práticas comunitárias, tais como oficinas, 
rodas de conversas, caminhadas, exibições de filmes, discussões, refeições coletivas, mostra 
que muitos de nós estamos preocupados com as relações e seus impactos, assim como a 
participação e envolvimento do público em comunidades envolvidas do que com o resultado 

75 Oda Projesi é um coletivo de artis-
tas com sede em Istambul. Formado pelos 
artistas Seçil Yersel, Özge Açıkkol e Güneş 
Savaş, transformaram sua colaboração em um 
projeto de arte em 2000. Elas se conheceram 
em 1997. 
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estético muito mais interessado em usar o meio para criar e recriar através da arte do que 
mostrar arte.

A crítica compara as ações como as do coletivo Oda Project a outras ações em que a 
ética não opera como centro, mas a ideia de engajamento social se une com a estética sem 
a ética como por exemplo os artistas Deller, Collins, Zmijewski e Höller, exemplos que no 
ponto de vista dela não obtiveram a ética correta, para no fim justiçar que: 

As melhores práticas colaborativas dos últimos 10 anos tratam 
dessa força contraditória entre a autonomia e a intervenção social, 
e refletem sobre esta antinomia em ambas, na estrutura da obra e 
nas condições de sua recepção. É na direção dessa arte – apesar do 
quão desconfortável, exploratória ou confusa possa parecer à primeira 
vista – que devemos nos virar na busca de alternativa aos sermões 
bem-intencionados que hoje em dia se disfarçam de discurso crítico 
sobre a colaboração social. Tais sermões nos empurram, sem querer, 
na direção de um regime platônico, no qual a arte é valorada por 
sua verdade e eficácia educacional, em vez de nos convidar – como 
Dogville fez – a confrontar considerações mais obscuras, dolorosas e 
complicadas sobre nossa condição. (BISHOP, 2018, p.155).

Achar o ponto entre ética e estética acaba sendo um ponto sutil e tênue em nossas 
práticas, ainda mais quando a questão autoral é realmente borrada para dar espaço a 
interferências e negociações coletivas. Quando o público interfere, não temos mais o controle 
do trabalho e é neste limite em que acontece o desapego estético em prol da ética.

Nesse sentido, temos muitas experiências e proposições que nos mostram como essas 
práticas operam, suas nuances, contradições e infinitas redes dentro da minha produção 
trazendo justamente a inquietação, como colocado anteriormente por Bishop. Os trabalhos 
analisados aqui, “Xanastra”, “Combate”, “Avesso” e “115kg de Iberê Camargo” são 
impulsionados pela participação, arte relacional, contaminação e contato com o público, o 
que também mostra que caem em algumas armadilhas explicitadas acima.
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Ricardo Basbaum é um exemplo para ser discutido no Brasil de artista e pesquisador 
que pensa a experiência artística coletiva e participativa. Desde os anos 1990 até hoje, seus 
múltiplos de séries infinitas são o foco de sua pesquisa, inclusive sua tese de doutorado, 
realizada na Universidade de São Paulo (USP), “Você gostaria de participar de uma 
experiência artística? (+ NBP)” (2008) é um projeto acerca do envolvimento do outro como 
participante em um conjunto de indicativos dos protocolos, efeitos, condições e possibilidades 
da arte contemporânea.

O projeto começa com o oferecimento de um objeto de aço de (125x80x18cm) para 
ser levado para casa pelo indivíduo ou coletivo que tem em torno de um mês para realizar 
uma experiência artística, com a única contrapartida de documentar a seu modo e enviar para 
o site do projeto76, no qual os registros de todas as experiências NBP estão documentadas 
desde 1994 até os dias de hoje. Essa proposta, assim como várias de Basbaum, entre elas 
“EU/VOCÊ”, com séries de coreografias, jogos, exercícios e diagramas coletivos. 

Localizado na linha de fronteira entre ser ou não um trabalho de 
arte, o objeto pretende produzir um processo de transformação, 
deflagrando palavras (entre as quais, comentários e críticas), ações e 
comportamentos, produzidos a partir de um nível intenso de vivência, 
hibridização e envolvimento por ele provocados (e não exclusivamente 
derivados de um processo analítico único e central). Enquanto revista 
de arte, o item se percebe como veículo, ferramenta para estratégias 
discursivas e não discursivas (BASBAUM, 2013,p.48).

Em seu livro “Manual do ArtistaEtc” (2013) traz uma série de textos que trata 
dos vários modos de atuar, operar, negociar, relacionar dos artistas. Nisso surge o/a 
artista como grande negociador. O/a artista como interlocutor, o/a artista como propositor, 
curador, produtor, etc.

Nós (Eduardo Coimbra, Raul Mourão e Ricardo Basbaum) fazemos 
parte do grupo Agora - Agência de Organismos Artísticos. Não 
constituímos exatamente um “grupo”, mas uma “agência”. Uma 76  http://www.nbp.pro.br/index.php
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“agência” não é uma galeria de arte, não é um escritório de arte, 
não é um centro cultural, não é uma loja, não é uma cooperativa de 
artistas. O conceito de “agência” está próximo da ideia de “prestação 
de serviços artísticos”, de produzir valores e intervir num certo campo 
cultural. Mas não pensem que somos criaturas com “imenso poder 
altruísta de contribuição para o bem público”. Longe disso. O Agora é 
composto de artistas, engajados na produção de arte contemporânea. 
(BASBAUM, 2013, p. 53)

O artista é um negociador que sem ingenuidade entende os códigos, e busca abrir o 
processo e dar visibilidade para as entranhas invisíveis e pelas entranhas se multiplica como 
um vírus. Por isso nesse processo de negociação proponho a tática entrópica dentro do meu 
processo. A entropia de uma forma caótica, com uma negociação por vezes até dissimulada, 
de uma coisa para discutir outra, como é o caso do projeto “Combate”.

A  entropia  é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de desordem ou de 
aleatoriedade de um sistema físico. A entropia é uma grandeza termodinâmica associada 
à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É comumente associada ao grau de 
“desordem” ou “aleatoriedade” de um sistema. A tática entrópica se dá de forma caótica e 
ela só acontece quando o artista permeia a instituição como um vírus de uma forma caótica, 
ou seja, não por convite. 

As situações do artistavírus se dão por infiltração porque são residências criadas 
por ele mesmo, auto-residências, no caso da “Xanastra”, são projetos inventados por eles, 
no caso de “Combate”, são editais públicos onde eles convencem com a tática entrópica a 
importância e relevância do seu trabalho, que comumente acabam entrando pelo ineditismo, 
as relações com arte e a política ou um júri experimental de cabeça muito aberta.

A “virologia”, segundo a definição no dicionário de Oxford, é um de um grupo de 
agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo independente, que se replicam 
somente no interior de células vivas hospedeiras. O artista-vírus é o agente infeccioso, 
diminuto que se coloca na instituição, a célula viva hospedeira que o faz se multiplicar.
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O artista que lida com a participação e crítica institucional está numa cilada criada 
por ele mesmo, que é frágil por um lado e por outro constrói vínculos sólidos. Por isso a 
desmaterialização, trazida pela crítica e historiadora norte americana Lucy Lippard (1973), 
é pertinente, pois o que está em cheque não é mais o objeto ou a materialidade, pois a 
fragilidade estética colocada também por Bishop (2006) se abre para fortalecer o vínculo 
com os participantes, comunidade e visitantes/participantes, porém essa relação precisa ser 
construída com horizontalidade para que não caia nos mesmos erros hierárquicos

“10.146.451 ou um número cada vez maior” (2018/2019), projeto da artista cubana 
Tânia Bruguera, realizada no Turbine Hall da Tate Modern, é um bom exemplo de trabalho 
participativo e comunitário. O título da obra é um número cada vez maior: o número de 
pessoas que migraram de um país para outro no ano passado se soma ao número de mortes 
de migrantes registradas até agora neste ano - para indicar a escala da migração em massa 
e os riscos envolvidos. Bruguera, que foi presa e interrogada mais de uma vez, traz em seus 
trabalhos participativos performances que examinam e tensionam as estruturas do poder 
político e seus efeitos nas pessoas mais vulneráveis da sociedade.

A Turbine Hall e as obras comissionadas pela Hyundai Foundation têm se voltado 
para obras participativas em geral. Bruguera reuniu um grupo de vinte e uma pessoas 
que vivem ou trabalham com o mesmo código postal da Tate Modern. Chamados de Tate 
Neighbours, eles exploraram como o museu pode aprender e se adaptar à comunidade 
local. Eles decidiram renomear a Boiler House da Tate Modern por um ano em homenagem 
à ativista local Natalie Bell. Os Tate Neighbours também escreveram um manifesto que 
aparece quando você entra no Wi-Fi gratuito.

No Turbine Hall há um grande piso sensível ao calor. Usando o calor do seu corpo 
e trabalhando junto com outros visitantes, você pode revelar um retrato escondido de 
Yousef, um jovem que deixou a Síria para vir para Londres. Enquanto isso, um som de 
baixa frequência preenche o espaço com uma energia inquietante. Em uma pequena sala 
próxima, um composto orgânico no ar provoca lágrimas e provoca o que a artista descreve 
como ‘empatia forçada’.

Figura 155 - Tania Bruguera, “Ghostly Imprint’. 
Turbine Hall”, Tate Modern, 2018/2019.
Figura 156 - Tania Bruguera, “Ghostly Imprint. 
Turbine Hall”, Tate Modern, 2018/2019.
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Tania Bruguera chama a sua abordagem de Arte Útil, em que ela entende que os 
participantes são usuários e não espectadores. O nome vem do Manifesto de Arte Útil escrito 
pelo artista argentino Eduardo Costa em 1969. O Manifesto foi transformado em associação, 
A Useful Art Association, e tem trabalhado ao lado de vários artistas e instituições para criar 
trabalhos que tenham uma funcionalidade proposital. No Van Abbemuseum em Eindhoven, 
a associação montou uma exposição na qual fizeram perguntas como: como o museu pode ser 
uma instituição cívica de produção? E como a arte pode mudar a maneira como agimos? Como 
Bruguera descreve numa entrevista para a Tate Tanks, onde realizou uma residência em 
2008, ‘arte útil trata de transformar a vida das pessoas, mesmo em pequena escala. É arte 
como ativismo e ativismo como arte. Bruguera também se aprofundará na implementação 
da arte na sociedade, examinando o que significa criar Arte Útil e abordando a disparidade 
de engajamento entre o público informado e o público em geral, bem como a lacuna histórica 
entre a linguagem usada no que é considerado vanguarda e a linguagem da política urgente

Esse conceito faz parte de sua pesquisa de longa duração através do projeto 
Immigrant Movement International, projeto que é um movimento sócio-político iniciado por 
um artista. Bruguera passará um ano operando um espaço comunitário flexível no bairro 
multinacional e transnacional de Corona, Queens, que servirá como sede do movimento.

Envolvendo as comunidades locais e internacionais, bem como trabalhando com 
organizações de serviço social, funcionários eleitos e artistas focados na reforma da 
imigração, Bruguera examinará as crescentes preocupações sobre a representação política e 
as condições que os imigrantes enfrentam. À medida que a migração se torna um elemento 
mais central da existência contemporânea, o status e a identidade daqueles que vivem fora 
de seu local de origem tornamse cada vez mais definidos não por compartilhar uma língua, 
classe, cultura ou raça comuns, mas sim por sua condição de imigrantes.  Envolvendo a 
comunidade local por meio de oficinas públicas, eventos, ações e parcerias com organizações 
de imigrantes e serviços sociais, Immigrant Movement International irá explorar quem é 
definido como um imigrante e os valores que eles compartilham, enfocando a questão mais 
ampla do que significa ser um cidadão do mundo. 

Figura 157 - Tania Bruguera, Turbine Hall, Tate 
Modern, 2018/2019.
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Outro projeto de longa duração de Bruguera é a “Arte Cátedra de Conduta - 
departamento de arte comportamental” (2002-2009), projeto que surge como uma obra 
de arte pública destinada a criar um espaço de formação alternativo ao sistema de estudos 
da arte na sociedade cubana contemporânea. É uma Intervenção de Longo Prazo focada 
na discussão e análise do comportamento sociopolítico e na compreensão da arte como 
instrumento de transformação da ideologia por meio da ativação da ação cívica em seu 
ambiente.

Cabe aqui lembrarmos do capítulo 1, onde falamos de performances de longa duração 
entre arte e vida, aqui no contexto do coletivo e participação temos também um ótimo exemplo 
para pensarmos essas intersecções, e na arte e processos participativos as fronteiras ficam 
ainda mais difusas e borradas.

“Fluids” foi um trabalho proposto em outubro de 1967 pelo artista Allan Kaprow 
em vários locais públicos na Califórnia. Com a ajuda de voluntários, Kaprow construiu 
várias estruturas com cerca de nove metros de comprimento, três metros de largura e dois 
metros e meio de altura usando blocos de gelo como único material. No que diz respeito a sua 
temporalidade e materialidade, a obra representa um desafio à compreensão tradicional da 
arte no espaço público, uma vez que é uma obra que desaparece, sendo efêmera, participativa 
e gasosa, ou seja performativa.

Kaprow deixou como rastro performativo, além das imagens de registro do happening, 
as instruções para realização de “Fluids”, que na verdade era um cartaz convidando os 
participantes a realizarem o happening com ele. Em 2015 foram realizadas 5 reinvenções de 
fluido que aconteceram em diferentes partes da cidade de Berlim durante a Berlin Art Week, 
comissionada pela Nationalgalerie, que convidou os artistas berlinenses Olivier Guesse; 
éGarai, Assaf Gruber, Antje Majewski, Agnieszka Polska e Juliane Solmsdorf, Ahmet 
Ögüt, Alexandra Pirici e o grupo de arte Stadt im Regal para desenvolver sua própria 
interpretação contemporânea do acontecimento de Kaprow.

Rirkrit Tiravanija, nascido em Buenos Aires, em 1961, vive e trabalha em Berlim, 
Nova York e Bangkok, conhecido por trabalhar com processos éticos-estéticos participativos. 

Figura 158 - Immigrant Internacional 
Movement, Corona, Queens, 2011. Fonte: http://
www.taniabruguera.com/cms/. último acesso: 
20/03/2021.
Figura 159 - “Fluids”, Allan Kaprow, 1967.
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No projeto “Untitled Freedom Cannot Be Simulated” (2012) realiza uma série de experiências convidando 
o público a fazer comida dentro de espaços institucionais tais como na Neugerriemschneider, em Berlim. 
Com o trabalho “Pad Thai” (1990), na Paula Allen Gallery em Nova York, Tiravanija começou o processo 
de rejeitar objetos de arte tradicionais completamente e, em vez disso, cozinhou e serviu comida para os 
visitantes da exposição. Para sua segunda exposição individual em Nova York, realizada na 303 Gallery 
em 1992, Tiravanija encheu as salas brancas com pilhas de restos culturais, transformando o espaço no 
que parecia ser um depósito, rebaixando a primazia do objeto de arte reverenciado. Nos anos seguintes, o 
artista tem investido na relação entre arte e vida , discutida ppor tantos artistas, tais como os citados no 
capítulo 3, assim como o próprio Kaprow e Joseph Beys, por exemplo, construindo ambientes comunitários 
que oferecem um espaço alternativo lúdico para as atividades cotidianas. 

Nos anos 1990, Tiravanija começou a se envolver com os monólitos da arquitetura modernista 
ao instalar no jardim de esculturas do MOMA ”Sem título: 1997 (Glass House)”, uma versão infantil da 
famosa Glass House de Philip Johnson (1949). Da mesma forma, “2002 sem título (ele prometeu)” é uma 

Figura 160 - “Fluids”, convite-
instrução para o happening, Allan 
Kaprow, 1967.
Figura 161 - “Fluids”, Nationalgalerie, 
Berlim, 2015. Fonte: http://www.
kaprowinberlin.smb.museum/en/. 
último acesso 21/04/2021.
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arena de atividades que vão desde sessões de DJ a exibições de filmes em uma estrutura de 
aço e cromo inspirada na icônica Kings Road House de Rudolf M. Schindler (1922), em West 
Hollywood. Para ”uma retrospectiva (amanhã é outro belo dia)” (2004), os espectadores 
são guiados por um espaço modernista aparentemente sem objeto no Museu Boijmans 
Van Beuningen, em Rotterdam, habitado apenas por intervenções arquitetônicas mínimas, 
guias turísticos e leituras teatrais pelo amigo de Tiravanija, o artista Philippe Parreno, que 
também é uma referência nesse tipo de projeto.
 Outro exemplo é o projeto “Praxis”, dupla de artistas formados por Delia Bajo e 
Brainard Carey. Na Whitney Biennal, como parte de um projeto de performance contínuo 
e colaborativo entre duas pessoas, oferece-se aos visitantes da galeria um menu de quatro 
serviços gratuitos: lavagens de pés, abraços, aplicativos Band-Aid para ajudar a curar 
os ferimentos não visíveis e presentes de notas de dólar. Suas performances interativas 
oferecem modos alternativos de troca econômica e social que servem como um antídoto 
reconfortante para os efeitos potencialmente alienantes de um mundo frequentemente 
dominado pela tecnologia e pelo consumismo.
 Muitos outros artistas e coletivos são importantes na construção desta história, tais 
como Joseph Beys, Nosotras Proponemos, Mujeres Creando, Coletivo Opavivará, Coletivo 
Acocoré, Lygia Pape. Este subcapítulo reúne apenas alguns exemplos para discutirmos os 
meus trabalhos a seguir e para a reflexão dentro desta constelação participativa.

Figura 162 - Rirkrit Tiravanija, Untitled 
(Freedom Cannot Be Simulated), 2012. Fonte: 
https://artreview.com/september-2014-graham-
harman-relations/ último acesso: 21/04/2021.
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3.2 “XANASTRA MEMORIES” 

O trabalho, “Xanastra Memories”, criado a partir do trabalho “Xanastra”, foi feito 
em residência, em colaboração minha com a artista Cibelle Cavalli Bastos durante a 1ª 
edição do PPPP – Programa Público de Performance Península77. Trabalho participativo e 
atípico em minha produção até então, que naturalmente vinha caminhando para a construção 
de imagens estáticas ou em movimento ao vivo e/ou fotográficas e videográficas a partir de 
algum dispositivo ou acontecimento do contexto atual.

Como comentei anteriormente, o trabalho disparador de “Xanastra Memories” se 
difere dos outros trabalhos pelo seu processo de construção e formato final. Isso ocorre, 
em primeiro lugar, por se tratar de um trabalho colaborativo que passa por uma série de 
discussões e negociações com outra artista. Normalmente trabalho sozinha ou convido 
artistas para colaborar em um projeto meu. Criar coletivamente é um procedimento 
bem teatral onde tudo é negociado em grupo. O trabalho que criei com Cavalli partia de 
questões da performatividade do discurso, entendendo a fala e estratégias do discurso como 
determinantes na forma em que nos mostramos e nos relacionamos, e as identificações no 
mundo e com nosso gênero. Resolvemos propor ações que fossem além do encontro, uma 
espécie de nãoperformance, ou conduta, coletiva em campo expandido e desdobrado para 
além da presença física. Um lugar onde uma situação de encontro casual como a jogatina, 
por exemplo, pode ser o pano de fundo para conversas relevantes, assim como as interações 
via mídia social entre amigos em lugares físicos distantes que se uniram a nós. 

“Xanastra” foi o nome dado a esses encontroscarteado onde o objetivo não é ganhar 
o jogo, e sim compartilhar o processo de autoanálise e de conhecimentos de forma horizontal 
a fim de levantar questões pertinentes a experiências comuns dentre a demografia presente 
na mesa de jogo, assim como quem nos assiste online. Trabalhar questões pessoais em 
conjunto, em auto-observação, favorecendo a presença de um sentimento de empatia radical 
através dos relatos da outra, a fim de diminuir a competitividade entre mulheres e pessoas 
instaurada pelo sistema patriarcal. Outras problematizações do cotidiano também eram 

77 O PPPP – Programa Público de 
Performance Península, projeto da Galeria 
Península, em Porto Alegre, Brasil, aconteceu 
em 2016 e 2017 através de cinco residências 
artísticas de performance acompanhadas por 
um grupo de estudos e que culminou em uma 
exposição de arquivos intitulada “Paradigma 
da Presença”, que fecha a 1ª edição do pro-
grama em que tenho considerado documentos 
pós-performance. Entendendo performance 
em campo alargado, no que Regina Melin 
define em artes visuais como espaços de per-
formação, onde não só mais a ação presencial, 
mas vídeos, fotografias, objetos, instalação 
podem ser entendidos como performance, 
dependendo da proposição e contextos em que 
estão inseridos. Ou seja, nestas residências 
tivemos a oportunidade de criar novas per-
formances em campo expandido. Claro, que 
por se tratar de uma arte do corpo, acabaram 
sendo criadas muitas ações e proposições 
presenciais, mas não somente. Muitas destas 
estavam acompanhadas por instalações e site 
specifics. As residências foram coletivas, de 
duplas, trios e grupos, porém os trabalhos da 
exposição não necessariamente foram criados 
coletivamente, sendo alguns apenas registros 
e outros desdobramentos que geraram novos 
trabalhos. 
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trabalhadas durante os jogos, tais como o convívio social e trabalho interseccionados por 
questões de raça e classe.

Judith Butler, no texto “Excitable Speech: a Politics of Performative”(2013), discorre 
especialmente sobre os atos de fala falhos ou fracassados e as possibilidades de ofensa da 
linguagem, com argumentos críticos emprestados da psicanálise para debater a subjetivação 
do corpo pelos atos de fala. Para Butler, o corpo é vulnerável à linguagem, no sentido de 
que a linguagem, sendo performativa, opera, faz, e sendo assim, o corpo é feito e efeito, 
sustentado e ameaçado pela linguagem. Os atos de fala operam não somente a produção 
reguladora e produtiva sobre aquilo que nomeiam, como comentado no capítulo primeiro. 
Com o jogo queremos entender onde a linguagem é falha. 
 As conversas aconteciam como na mesa de bar  ou na beira da praia, de forma 
espontânea e livre. Além da “Xanastra” com hora marcada, trabalhamos de portas abertas 
para visitas inesperadas durante toda a residência.

Figura 163 - “Xanastra”, Galeria Península, 
2017. Foto: Pedro Braga: Acervo pessoal da 
artista.
Figura 164 - “Xanastra”, Galeria Península, 
2017. [2] Foto: Pedro Braga: Acervo pessoal da 
artista.
Figura 165 - “Xanastra”, Galeria Península, 
2017. [3]Foto: Pedro Braga: Acervo pessoal da 
artista.

Próxima página:
Figura 166 - Detalhes instalação “Xanastra 
Memories”, 2017. Foto Andressa Cantergiani. 
Acervo pessoal da artista. 
Figura 167 - Detalhes instalação “Xanastra 
Memories” [2], 2017. Foto Andressa 
Cantergiani. Acervo pessoal da artista.



221

Desenhamos o espaço com alguns objetos e materiais que pudessem falar também 
sobre o contexto da fala/afeto: lona amarelovivo, tapetes esponjosos na cor roxa, cadeiras 
de praia amarelas, mesas e cadeiras de bar brancas, projetor multimídia, laptop e internet 
banda larga, a fim de criar um ambiente para despertar o público sensorialmente de forma 
sutil, e que se conectam também via web com outras realidades, pois a ideia central era 
o outro(a) estar confortável e à vontade como se estivesse em uma situação de lazer ou 
descanso e/ou de fato em casa assistindo on-line via streaming. Em frente as cadeiras de 
praia havia uma projeção de vídeos criados a partir do nosso convívio nesses 11 dias em 
Porto Alegre. Chamo atenção para o tapete de esponja emborrachada roxa disposto no 
espaço de forma a convidar a deitar, relaxar, alongar, um tapete-lounge. O amarelo do 
mural: cor primária que instiga a extroversão. Roxo: cor que instiga a quietude e também 
simboliza as lutas feministas. A esponja absorve, acumula, tem algo que se parece com a 
pele, que acumula afetos e informação, cria rugosidades e se transforma com o tempo. As 
pessoas entravam no ambiente e viviam a situação conosco. Dois baralhos de cartas eram 
dispostos em cada mesa e a gente convidava quem quisesse a jogar. Ao longo do jogo a gente 
ia conversando, contando casos polêmicos ou fazendo perguntas relacionadas com gênero, 
abusos, desigualdades e o que chamava a atenção era anotado com caneta giz branca no 
mural de lona amarela.

Neste contexto de um trabalho colaborativo e em um caminho diferente do que eu 
vinha experimentando em minha produção, criei a instalação “Xanastra Memories”. Minha 
questão inicial foi: como eu poderia ressignificar o material da “Xanastra”, a partir do 
seu rastro, que é um dos pontos da minha pesquisa atual do doutorado? Como entender a 
performance e performatividade do vestígio de uma performance? Ainda mais de um trabalho 
que é pura dessemelhança e diferença da produção anterior, mas que se conecta através de 
uma outra potência do corpo: a do encontro pela voz e fala do outro.

Os materiais foram escolhidos propositalmente e relacionados com a experiência. O 
quadro de lona amarela (ver foto) onde eram anotados os assuntos se transformou numa 
bandeira que seria a voz daquelas experiências e reivindicações. O material esponjoso, a pele 
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do ambiente, com toda a sua transformação agora era disposto quase como uma poltrona-
sofá, e com uma indicação “pegue” e “use” colocadas com velcro na parede, dando a 
possibilidade do outro tocar, usar e dispor da forma que lhe conviesse no meio da exposição. 
A performance mais uma vez se daria pelo corpo do outro em contato com os objetos, o que 
Tunga chamou de Instauração, a obra ativada pelo outro.

Entendi que este trabalho seria um work in process e que ao longo da exposição outros 
elementos poderiam ser acrescentados. Outro objeto que compôs a instalação era um porta-
retrato digital com imagens dos nossos onze dias de convívio e performance-diária. O porta-
retrato ficava sob uma mesinha coberta por adesivos que eram distribuídos na performance 
com dizeres tais como: felicidade, com amor, com carinho. A instalação foi ativada durante 
a festa de abertura da exposição servindo de lounge para os convidados, ficando coberta por 
garrafas de cerveja e bitucas de cigarro que foram incorporadas à instalação como parte do 
work in process do trabalho.

Figura 168 - Vista geral da exposição com a 
instalação “Xanastra Memories”, 2017. Foto 
Andressa Cantergiani. Acervo pessoal da artista.
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3.3 “COMBATE”, AS COMBATENTES, SITUAÇÕES LIMÍTROFES: O ESPAÇO-TEMPO EXTREMO 

 No momento em que as mulheres usam o seu próprio corpo na arte, estão usando na 
verdade o seu próprio ser, fator psicológico da maior relevância, pois assim convertem o seu 
rosto e o seu corpo de objeto a sujeito (LIPPARD, REDFERN & CARON, 2011, p.  53).
 A performance “Combate” é o meu terceiro trabalho duracional de performance 
participativa e colaborativa. Resolvi não apresentar eles aqui por ordem de feitura mas 
sim por processos de elaboração, ainda que no mesmo grupo de trabalhos. Neste projeto, a 
noção de tática entrópica se apresenta como um exemplo para refletirmos a ideia colocada 
no subcapítulo, do artistavírus, que se infiltra, que entra pelas entranhas e vias negativas 
institucionais, que pela negociação carismática e entrópica vai se multiplicando e se enraíza 
mostrando os avessos institucionais.

Cheguei até o MMCS - Museu Militar Comando do Sul, através de uma carta durante 
a exposição individual “Aorista”, redigida pelo diretor da Fundação Ecarta para a instituição 
solicitando a autorização para realização dessa infiltração que chamo de performance de 
longa duração. A proposta da carta é que eu estava pesquisando a relação do meu corpo com 
a monumentalidade numa premissa essencialmente espacial.

Nesta carta não constava toda a minha tática entrópica participativa primordial 
que visava estabelecer conexões de signos e subjetividades possíveis com alguns conceitos 
feministas baseados na sororidade. Se pensarmos que a sororidade é a união e aliança entre 
mulheres, baseado na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum, 
não haveria nenhum embate ou combate em vista, porém. A sororidade, sim, princípio que 
ativou o encontro e laço entre eu e as artistas e pesquisadoras convidadas a fazer parte deste 
trabalho, eram o pano de fundo para um combate e questionamento mais profundo: uma 
tática entrópica.

O conceito da sororidade está fortemente presente no  feminismo, sendo definido 
como um aspecto de dimensão ética, política e prática deste movimento de igualdade entre 
os gêneros. Do ponto de vista do feminismo, a sororidade consiste no não julgamento prévio 
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entre as próprias mulheres que, na maioria das vezes, ajudam a fortalecer estereótipos 
preconceituosos criados por uma sociedade machista e patriarcal.

A sororidade é um dos principais alicerces do feminismo, pois sem a ideia de 
“irmandade” entre as mulheres, o movimento não conseguiria ganhar proporções significativas 
para impor as suas reivindicações. A origem da palavra sororidade está no latim sóror, que 
significa “irmãs”. Este termo pode ser considerado a versão feminina da fraternidade, que 
se originou a partir do prefixo frater, que quer dizer “irmão”.

Por outro lado, há um contraponto trazido pelas feministas negras a respeito da falsa 
ideia de sororidade universal trazida pelo feminismo branco, que, segundo Grada Kilomba 
(2019), sempre coloca o gênero como foco único de atenção, ignorando a raça, colocando 
as prioridades das pautas das mulheres brancas antes das mulheres pretas e mesmo dos 
homens pretos, que não acessam o mesmo privilégio e passabilidade que as mulheres 
brancas. Em sua análise, os homems negros não se beneficiam e lucram com o patriarcado 
como os homens brancos, ocupando cargos subalternos, e as mulheres pretas principalmente 
ocupam essas posições subalternizadas. Para Kilomba, mulheres brancas têm uma enorme 
dificuldade em se ver e se aceitar como opressoras. Cabe aqui esta discussão, para dois anos 
depois desta performance, nesta escrita entender as estruturas de “Combate” e aprofundar 
uma autocrítica nos diversos pontos, inclusive neste, de que não há nenhuma mulher preta 
neste trabalho.

Portanto, falam de uma falsa universalidade pois mulheres são definidas em referência 
a uma noção branca de mulheridade, negando voz a mulheres negras (COLLINS, 2000; 
FULANI, 1998; MIRZA, 1997). 

Para Kilomba, o feminismo ocidental e branco ainda tem grande resistência em aceitar 
e teorizar o racismo como uma dimensão crucial da experiência das mulheres. Nesse falso 
universalismo, a realidade, as preocupações e reivindicações de mulheres negras, tornam-
se específicas e ilegítimas, enquanto as experiências de mulheres brancas prevalecem como 
universais, adequadas e legítimas. Como é geralmente argumentado por feministas brancas: 
feminismo é sobre sexismo, não sobre racismo (KILOMBA, 2019, p. 102).



225

Saindo do conceito de sororidade, e entrando para as impressões sensoriais do 
trabalho, a primeira conexão foi uma espacial e estética de estranhamento, o conflito e 
contraste do meu corpo de mulher com os objetos bélicos, tanques e canhões de guerra, 
verdadeiras esculturas militares históricas, Leopards provenientes da Segunda Guerra 
Mundial e de algumas batalhas locais do Rio Grande do Sul, gerando signo das batalhas, 
guerras, conquistas e lutas por território, propriedade privada e fronteiras. Interesses, por 
sua vez, masculinos. 

Nesse sentido, a tática entrópica de fato começava por uma relação espacial, onde 
a instituição - a hospedeira - se abria pela terceira e quarta dimensão espacial, trazendo à 
tona uma experiência e reflexão que parte do limite. Derrida nos traz um trecho em “Animal 
que Logo sou” (2002) em que o autor discorre que pelo limite nos multiplicamos, como um 
vírus, então a primeira descoberta das táticas entrópicas é que pelo limite nos multiplicamos 
e deixamos nossos rastros. “Nasce e cresce no limite, ao redor do limite, mantendose pelo 
limite, mas do que alimenta o limite, gera-o, cria-o e o complica. Tudo o que direi consistirá 
sobretudo em não apagar o limite, mas em multiplicar suas figuras, em complicar, em 
espessar, em desfazer a linearidade, dobrar, dividir a linha justamente fazendo-a crescer e 
multiplicarse” (DERRIDA, 2002, p. 58).

Durante o trabalho escrevi um diário de bordo, onde anotações, borrões e impressões 
iam sendo quase um ambiente frio e gélido, com poucas brechas de amor e acolhimento 
trazidas pelo encontro com as mulheres convidadas. Alguns trechos são interessantes: 

Através desse trabalho que está durando oito dias, no qual eu me 
encontro na virada do sexto para o sétimo dia, minha intenção além 
de todos os acionamentos políticos sociais de direitos, reivindicações, 
ações das mulheres e também olhando para questões LGBTQIA, além 
de todos os acionamentos políticos, sociais, de direitos e reivindicações. 
O Brasil é um dos países que mais mata mulheres e LGBTs. Vivemos 
em uma guerra diária e o combate é a nossa própria existência. (Trecho 
do diário de bordo da performance)

Figura 169 - “Combate”, 2018. Museu Militar 
Comando do Sul. Porto Alegre, RS. (2018). Foto: 
Edu Saorin. Acervo pessoal da artista.

Próxima página:
Figura 170 - “Combate” (detalhe), 2018. Museu 
Militar Comando do Sul, Porto Alegre, RS. Foto: 
Andressa Cantergiani. Acervo pessoal da artista.
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A discussão merece começar quando se trata de determinar o 
número, a forma, o sentido, a estrutura e a espessura foliada desse 
limite abissal, dessas bordas, dessa fronteira múltipla e redobrada. 
A discussão torna-se interessante quando, em vez de se perguntar se 
existe ou não um limite descontínuo, procurase pensar o que se torna 
um limite quando ele é abissal, quando a froneira não forma mais uma 
só linha indivisível, mas linhas; e quando, em consequência, ela não se 
deixa mais traçar, nem objetivar nem contar como uma e indivisível. 
Quais são as bordas de um limite que cresce e se multiplica em se 
nutrindo do insondável? (DERRIDA, 2002, p. 60).

Neste trabalho de longa duração, vivi experiências distintas, principalmente no que 
diz respeito às sensações físicas, psíquicas e energéticas. Aqui vale lembrar que o projeto 
propunha uma imersão de oito dias consecutivos dormindo no local. Entendendo que a 
relação com as instituições sempre são um ir e vir de negociações, ainda que infiltrada no 
hospedeiro não consegui autorização para dormir no local. Isto, num primeiro momento, me 
deixou bastante frustrada. No decorrer dos dias, da vivência em si, com a interrupção de 
entrar e sair para dormir fora da instituição, acabei me deparando com uma forte e intensa 
experiência. 

A performance aconteceu no Museu Militar do Comando Militar do Sul (MMCMS), 
em Porto Alegre, Brasil, atual acervo histórico de tanques de guerra, caminhões, armas e 
alguns outros objetos da história da Guerra do nosso estado e país. Este lugar, com todas 
suas nuances e contrastes, foi escolhido por sua estética “falocêntrica”, sua localização e 
edificação histórica, suas possíveis relações políticas e sociais com meu corpo de mulher, 
ditado por muitos séculos como o corpo “frágil” na sociedade. Mesmo assim, um pouco 
desapontada com a impossibilidade de uma imersão mais profunda e carcerária dentro deste 
espaço, acabei me surpreendendo com a potência do lugar e dos encontros ali travados. 
Entendendo o extremo como espaço de convivência e potência, o hospedeiro estava aberto 
para o seu avesso, tarde para desistir.
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Nesta proposição, convidei oito mulheres que seriam responsáveis por me levar um 
kit de sobrevivência a cada dia. O convite foi feito através de um email, e depois de aceito 
um saco vermelho foi entregue a cada uma delas com uma letra de fita isolante preta. O total 
dos sacos compunham a palavra Combate. Uma mulher por dia. Fazendo uma alusão aos 
movimentos sociais mundiais como 8M, Women’s March, Me too, Niunamenos e 8A. 

No primeiro dia de performance passei por sensações físicas difíceis, era um dia 
muito frio, em torno de 7° C, vale lembrar que a proposição aconteceu no inverno, no Sul do 
Brasil, que realmente neste ambiente úmido e metálico foi difícil se manter confortável por 
7h/ diárias consecutivas, apesar de um dos pontos motrizes do trabalho é me despir dos meus 
privilégios e confortos diários num lugar árido a fim de ver as alterações que esta experiência 
poderiam causar em mim e no meu entorno. Escolhi mulheres do campo da arte, professoras, 
artistas, pesquisadoras e curadoras para serem as participantes da performance. A primeira 
combatente, termo que intitulei para as mulheres colaboradoras desta ação, foi a gestora 
cultural Adriana Boff, atual coordenadora das artes visuais na secretaria do município de 
Porto Alegre. A segunda foi a artista, professora e pesquisadora do Instituto de Artes da 
UFRGS, Paula Zordan. A terceira foi a artista e performer Marion Velasco. A quarta foi 
a pesquisadora, curadora e professora Bruna Fetter. A quinta foi a artista de performance 
e sutilizadora, Carina Sehn. A sexta foi a curadora da Cactus Edições e atualmente vice
diretora do MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), Fernanda Medeiros. A sétima 
foi a performer Julha Franz. E a oitava foi a estilista Itiana Pasetti.
 A primeira combatente, Adriana Boff, acabou me trazendo itens de sobrevivência 
básica tais como comida, roupa, garrafa térmica, caneca, lenços de higiene e de papel, um 
livro Religião para Ateus, de Alain Botton, um batom e uma estufa.
 Já a segunda, Paola Zordan, me levou mais roupa também, afinal estava fazendo muito 
frio, levou comidas energéticas e mais três livros: “Bufólicas”, de Hilda Hilst, “Adultérios”, 
de Woody Allen e “Os últimos soldados da guerra fria”, de Fernando Morais, um diário do 
Front, com uma caneca.

Figura 171 - “Combate” dia 1, Combatente 1- 
Adriana Boff, Museu Militar Comando do Sul, 
Porto Alegre, RS. Foto: Tadeu Vilani. Acervo 
pessoal da artista.

Figura 172 - “Combate” dia 2, Combatente 2 - 
Paola Zordan, Museu Militar Comando do Sul, 
Porto Alegre,RS. Foto: Andressa Cantergiani. 
Acervo pessoal da artista.
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 A terceira, Marion Velasco, me trouxe um coleteobra de vestir, doado para ela por 
Cristiane Mesquitta, com nome artístico Kekey e continuado pela Marion. A estampa era 
de onça, adesivado por fita preta e depois com fitas com estampa de caveiras. Marion me 
trouxe uma cartapoesia que falava que antigamente os seres humanos usavam as peles de 
animais e acreditavam que ao vestilas incorporariam a força deles. Também me trouxe 
uma necessaire com lenços, absorventes e um espelho feito por ela. Além disso, trouxe um 
saco com balões coloridos vindo da Espanha, um fone com uma playlist e ainda um saco de 
emergência de alumínio. Nos dois primeiros dias, o frio, a aridez, a umidade e a sensação 
de ser um corpo estranho fizeramme sentir muito mal fisicamente. Peguei uma espécie de 
virose, e fiquei com muita dor de barriga e febre. Foram dias bem solitários e gélidos. As 
duas combatentes não passaram muito tempo comigo, e eu também estava em processo de 
adaptação. Foram dias duros, que quebraram de cara o aspecto romântico da experiência. 
Me senti frágil, os soldados me ignoravam ou eram ríspidos. Este é o comportamento padrão 
do ambiente. O oposto do que vivemos num ambiente de criação.

Figura 173 - Combate dia 3, Combatente 3 - 
Marion Velasco, Museu Militar Comando do Sul, 
Porto Alegre, RS. Foto: Vini Guerra. Acervo 
pessoal da artista.

Próxima página:
Figura 174 - “Combate”, 2018. Museu Militar 
Comando do Sul. Porto Alegre, RS. Foto: Edu 
Saorin. Acervo pessoal da artista.
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 De fato, eu estava ali vivendo o contraste todo e me deparando com as questões 
reais e cruciais que me levaram até ali, entendendo que a guerra e suas estratégias têm um 
enraizamento nestas relações panópticas de estruturação de poder. Estava numa situação 
de desconstrução, contaminação e compartilhamento do sensível dentro de uma instituição 
dura, hierárquica e rígida. Eis o grande combate, o combate micropolítico do aqui e agora, o 
combate da dúvida entre conseguir seguir com a performance ou ser interpelada a qualquer 
instante. Enchi todos os balões coloridos e me cobri com o cobertor de alumínio. Neste dia 
usava todas as roupas, luvas, polainas, manta, casaco de lã e ainda assim estava passando 
frio. Era um ambiente aberto, mesmo com telhas de zinco, o telhado tinha grandes vãos 
onde o vento e a chuva invadiam o pavilhão expositivo. Marion me trouxe os balões para 
também extrapolar a raiva ao enchêlos, o que também poderia trazer calor ao meu corpo. 
As proposições começaram a gerar imagens improváveis e minha sensação é que além da 
experiência do estar ali em si, algo começava a transcender.
 A quarta combatente, Bruna Fetter, pensou em me trazer proposições que pudessem 
trazer aquietamento e silêncio, com um tapete para a prática de yôga, café quentinho, 
bergamotas, japamala para vocalização de mantras, um jogo de cartas de baralho para 
jogar paciência ou qualquer outro jogo, uma máscara de carnaval verde e amarela. Foi muito 
legal que fizemos um Surya (sequência de movimentos corporais associados à respiração) 
juntas, o que me ajudou a esquentar. Foi também o primeiro dia de sol. Bruna me trouxe um 
óculos de sol.

Figura 175 - Combate dia 4, Combatente 4 - 
Bruna Fetter. Museu Militar Comando do Sul, 
Porto Alegre, RS. Foto: Francisco Dalcol. Acervo 
pessoal da artista.
Figura 176 - Combate (detalhe), 2018. Foto: 
Bruna Fetter. Acervo pessoal da artista.

Próxima página:
Figura 177 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS. Foto: Vini 
Guerra. Acervo pessoal da artista.
Figura 178 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS. Foto: Vini 
Guerra. Acervo pessoal da artista.
Figura 179 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS.
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A quinta combatente, Carina Sehn, me trouxe uma proposição interessante, que foi 
ações de sutilização do corpo, projeto de pesquisa da artista, que também pratica a terapia 
de body talk, terapia que soma princípios da Medicina Chinesa, Medicina Ocidental, Física 
Quântica, técnicas de Yoga, Cinesiologia Aplicada e Terapia Bioenergética e baseia-se no 
conceito de que todos nós temos uma sabedoria inata, responsável por administrar tudo o 
que acontece no nosso organismo. Esta inteligência mantém o equilíbrio e saúde do corpo. 
Carina trouxe erva cidreira e poejo, palo santo (ou Bursera graveolens), que é uma árvore 
que se desenvolve em florestas secas. Em grande parte, é encontrada na América tropical, ao 
redor da costa do Pacífico, na América do Sul. Ele é utilizado como incenso. Sehn também 
trouxe um tarô do Jodorowsky, um tarô xamânico dos animais, além de um chá de cidreira 
e poejo, que ficamos tomando; e trouxe um isolador acústico e conchas para que eu pudesse 
ouvir o barulho do mar. Isso também causou uma nova experiência corporal pelas práticas 
alternativas e orientais. Foi como se a proposição trazida por ela fosse uma continuação da 
trazida pela Bruna Fetter.

A sexta combatente, Fernanda Medeiros, transformou o dia de domingo num 
grande piquenique com decoração e purpurina. Além de muitos alimentos, Fernanda trouxe 
decoração: um sol de recorte e um coqueiro de papel alumínio rosa pink. Além de trazer um 
livro de poesias de Maria Bethânia, “Teoria King Kong”(2006), de Virginie Despentes, a 
publicação “A Margem”(2018), com curadoria dela, além da obra “Bandeyra” do artista 
Frederico Costa. Mais uma performance dentro da performance. Meta-performance.

A Sétima combatente, Julha Franz, me trouxe também livros. O “Manifesto 
Contrassexual”(2000) de Paul Preciado, o livro de poesias “O Martelo”, de Adelaide 
Ivánova. Um livro performativo, que vai soltando uma tinta vermelho-vinho nas mãos ao 
ser manuseado. Franz é uma das mulheres que realiza uma pesquisa em torno do universo 
Drag e vive Leon Rojas, seu Drag King. Neste contexto, ela me trouxe um figurino, um 
terno todo de paetê dourado e preto que ela utilizou em uma performance onde na saída para 
casa a noite, ela sofreu assédio de dois policiais ao estar trajando a roupa e performando seu 
Drag King sozinha. Por ter sido violentada, a artista achou pertinente me trazer esta para 
vestir no contexto militar e da proposta da minha ação/convívio.
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A oitava e última combatente foi a estilista Itiana Pasetti, que também vez uma 
proposição bem ousada, gerando ruídos e novamente mais uma nova ação dentro da ação. 
Pasetti propôs realizar um biquíni de fita isolante preta, indumentária polêmica entre as 
mulheres e feministas, e por cima uma moulage78 costurada ao vivo no meu corpo com um 
tecido de cetim das cores do arco-íris. A construção desta roupa foi quase o último suspiro e 
gerou um alvoroço entre os soldados e cabos, e quase fez com a que a performance acabasse 
um pouco antes do tempo, gerando uma situação de embate tensa, mostrando a força que a 
violência tem em relação aos nossos corpos. A possibilidade de nudez gerou um impulso de 
censura imediata com pedido de finalização da ação. 
 Cada colaboradora, com seus estímulos, objetos, livros, roupas, geraram uma série 
de performances e proposições dentro da duração desta performance, o que me leva a chegar 
mais uma vez no conceito de meta-performance através da estratégia sensível e do afeto. A 
performance é atravessada pela participação do outro, gerando uma nova performance ou 
novas performances a partir desses impulsos.
 Comecei a performance, no primeiro dia, vestindo apenas um macacão de tecido 
neoprene branco. Cada uma destas mulheres ficou responsável por me levar alimentos para 
o dia, assim como agasalhos, estímulos e objetos de livre escolha. No meu textoconvite, 
sugeri alimentos para o corpo físico e para a alma. Todos os encontros foram postados ao 
vivo por um canal do youtube e por histórias e live stories do Instagram, recursos das atuais 
redes sociais onde tanto o público quanto as colaboradoras podiam acompanhar o que estava 
sendo levado e quais as necessidades estavam sendo supridas.

78 Criado pela estilista francesa Mad-
eleine Vionnet, o moulage é uma forma 
avançada da modelagem. Ao invés da criação 
plana feita na modelagem, o moulage é uma 
forma tridimensional de se criar. A criação 
através do moulage é feita diretamente no 
manequim, aprimorando o caimento e o aca-
bamento da roupa.

Figura 180 - “Combate”, acervo poético-político 
trazido pelas combatentes, 2018. Foto: Andressa 
Cantergiani Acervo pessoal da artista.
Figura 181 - “Combate”, dia 8. Itiana Pasetti, 
construindo a roupa em meu corpo, 2018. Foto: 
Vini Guerra. Acervo pessoal da artista.
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Figura 182 - “Combate”, dia 5, Carina Sehn e 
Itiana Pasetti. O beijo “gay”, 2018. Foto: Vini 
Guerra. Acervo pessoal da artista.
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 Este é um trabalho em trânsito e limítrofe, pois ele acontece na sua sucessão, não 
se sabe para onde ele vai, se ele vai conseguir concluir o tempo e dias propostos dentro do 
MMCMS. Nesse sentido, coloco meu corpo e a própria performance em risco, pois não sabia 
exatamente o que poderia acontecer. As fronteiras entre o real e o virtual, as fronteiras 
imagéticas e ideológicas contraditoriamente traçadas entre meu corpo e os objetos bélicos 
do acervo. O universo militar gerou um abismo entre minha proposta nômade, temporária, 
instável e frágil em relação com a matemática operacional milimétrica dos corpos ali 
presentes, dos soldados e cabos que conviveram comigo naqueles dias.
 Tanto os objetos quanto as propostas eram uma surpresa. Cada uma recebeu um saco 
vermelho com uma das letras da palavra combate escrito em fita isolante preta. E, como 
citei anteriormente, havia transmissão ao vivo, e além disso cada uma poderia se comunicar 
comigo via whatsapp, uma ação acabava inspirando a outra sobre o que levar ou não. 

Outra questão importante é o compartilhamento da performance e vivência em 
tempo real pela internet, via redes sociais e youtube. Me dispus a compartilhar a minha 
presença e das minha convidadas através destas mídias de modo a tentar gerar esse novo 
desdobramento, até então experienciado somente no trabalho “Xanastra”, em colaboração 
com a artista Cibelle Cavalli Bastos, artista multimídia que utiliza a tecnologia em sua poética, 
a transmissão ao vivo, assim como o desenvolvimento de filtros em realidade aumentada.

A rede social Instagram permite, através do live stories, gravações de vídeos de 
30 segundos e compartilhamentos instantâneos que duram na rede por 24 horas e podem 
ser salvos pelo aparelho celular. Já o instagram live é gravado em tempo real e depois 
fica compartilhado na rede por 24h, porém não pode ser salvo pelo aparelho, gerando uma 
instantaneidade de 24 horas da presença online. No youtube, o recurso é diferente, o vídeo é 
transmitido ao vivo e depois salvo na rede, ficando ali pelo tempo que o usuário determinar, 
gerando assim um registro perene. Percebendo as diferenças no fazer, e do alcance muito 
maior da mídia instantânea e de 24 horas de duração, consegui entender a performatividade 
desta rede e de que ela lida com o conceito de rastro performativo, encontrado na teoria de 
performance defendida por Peggy Phelan(1996).

Figura 183 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS. Foto: Vini 
Guerra. Acervo pessoal da artista.
Figura 184 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS. Foto: Tadeu 
Vilani. Acervo pessoal da artista.
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Se para Phelan a performatividade acontece a partir do momento que o instante 
presente desaparece, quando um vídeo possui este tempo pré-determinado para ser acessado, 
a partir do momento em que ele some das redes ele não é mais performance. Porém, a 
hipótese que buscamos desenvolver aqui é a de que a performance atravessa temporalidades 
e mídias, mesmo na sua impossibilidade do corpo presente.

Sabemos que o compartilhamento de ações ao vivo não é algo novo. Na Documenta 
6, Joseph Beuys, artista do grupo Fluxus entrou ao vivo após um vídeo de Nam June Paik 
chamado Buddha e discursou sobre a necessidade de a arte se liberar de um sufocamento 
gerado pelas condições de sua época, liberar-se de uma obstrução que na verdade é uma 
obstrução a toda humanidade. 

A transmissão em telecast da abertura da Documenta 6 foi um dos primeiros eventos 
realizados por artistas pelos meios de telecomunicação. Além da abertura, todas as semanas 
o material em vídeo da mostra era enviado da galeria para as emissoras públicas de televisão. 
Essas escolhas não foram feitas por acaso: a Documenta 6, que ficou conhecida como a 
Documenta da Mídia, tinha como foco a questão da arte da sociedade midiática. 

Outra forma de acesso à performance “Combate” é que antes de ela acontecer criei 
um QR CODE, código digital, que foi colado no interior da galeria que direcionava o público 
para a página onde os vídeos seriam transmitidos ao vivo. Seria uma outra forma de acesso 
e percepção do trabalho.

Figura 185 - “Imagem feita para stories do 
instagram, “Combate”, 2018. Foto: Andressa 
Cantergiani. Acervo pessoal da artista.
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3.4 EXAUSTÃO COMO POTÊNCIA DISRUPTIVA DO CORPO 

Resistência (também relacionada ao sofrimento, resiliência, constituição, fortaleza) 
é a capacidade de um organismo de se esforçar e permanecer ativo por um longo período de 
tempo, bem como sua capacidade de resistir, se recuperar e ter imunidade ao trauma, à feridas 
ou à fadiga. Estar em duração, coloca o corpo em estado de resistência, resistir ao tempo, 
aos desconfortos, aos pensamentos sempre dispostos a colocar tudo a perder, os medos, as 
angústias, humores, o público quando ele existe. Mais que a resistência, é o se colocar em 
estado de resiliência. Quando uma pessoa é capaz de realizar ou suportar uma quantidade maior 
de esforço do que suas capacidades originais, sua resistência está aumentando, o que para 
muitas pessoas indica progresso. Ao procurar melhorar a resistência, eles podem aumentar 
lentamente a quantidade de repetições ou o tempo gasto, se as repetições mais altas forem 
realizadas rapidamente, a força muscular melhora, enquanto se obtém menos resistência. Está 
comprovado que o aumento da resistência libera endorfina, resultando em uma mente positiva.  

Figura 186 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS. Foto: Vini 
Guerra. Acervo pessoal da artista.
Figura 187 - “Combate”, 2018, Museu Militar 
Comando do Sul, Porto Alegre, RS.. Foto: Tadeu 
Vilani. Acervo pessoal da artista.
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 O termo estamina é algumas vezes usado como sinônimo e alternadamente com 
resistência. Em contextos militares, a resistência é considerada a capacidade de uma força 
sustentar altos níveis de potencial de combate em relação ao seu oponente ao longo da 
duração de uma campanha. A resistência também pode se referir a uma habilidade de 
continuar passando por uma situação difícil, envolvendo dificuldades, estresse, etc.

Trabalhos de performance de longa duração mexem com limites extremos do corpo 
como já comentado no capítulo 1, além de trabalhos que lidam com temas que geram gatilhos 
para traumas.

Para fechar a análise do combate e de situações limítrofes entre arte e prática artística 
gostaria de trazer novamente a prática da artista guatemalteca Regina José Galindo, desta 
vez com a videoinstalação apresentada na última Documenta 14, em Kassel, no térreo do 
Palais Bellevue e uma instalação performativa no segundo piso do Stadtmuseum, a qual tive 
a oportunidade de ver ao vivo.

O projeto no Stadtmusem se chama  El Objectivo  (O objetivo). Consiste de uma 
câmara branca com uma sala interna e um corredor externo com quatro pontos, a partir 
dos quais se pode ver o interior da câmara através da mira de quatro fuzis G36. O aspecto 
performativo tem a ver com a possibilidade de adentrar a câmara e escolher entre assumir a 
posição do alvo ou manusear o fuzil como um franco-atirador. A artista ativou a performance 
em diversas sessões ao se posicionar dentro da câmara como alvo especulativo da sede do 
público em jogar e olhar.

O trabalho no Palais Bellevue, intitulado La Sombra  (A sombra), é um vídeo de 
Galindo em performance com um tanque de guerra do tipo Leopard. A “sombra” é o tanque 
em movimento, do qual o corpo da artista corre até a exaustão. Galindo, para realizar o 
vídeo, correu cerca de três horas. No vídeo percebemos o limite de seu corpo, além da 
violenta relação entre seu corpo e o tanque de guerra.
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Figura 188 - Posição do franco-atirador na obra de Galindo “El Objectivo” (O objetivo), 2017. 
Fonte: https://www.reginajosegalindo.com/ último acesso: 21/04/2021.
Figura 189 - Regina José Galindo, “La Sombra” (A sombra), 2017, frame do vídeo, Palais 
Bellevue, Kassel, documenta 14.[2]Fonte: https://www.reginajosegalindo.com/ último acesso: 
21/04/2021. 

Próxima página:
Figura 190 - Regina José Galindo, “La Sombra” (A sombra), 2017, frame do vídeo, Palais 
Bellevue, Kassel, documenta 14. Fonte: https://www.reginajosegalindo.com/ Excluído: último 
acesso: 21/04/2021.
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A artista e pesquisadora Jota Mombaça comenta no texto crítico “Regina José 
Galindo e a Indústria de armas” para a C&América Latina que Galindo, ao confrontar o 
corpo (exausto da artista correndo da sombra do tanque, somos levados a ver o leopardo 
invisível na sala de estar – ou, mais precisamente, na localização de um mapa online de 
Kassel. Além disso, ao almejar algo mais do que meramente fazer cair o véu que não permite 
um reconhecimento crítico dos fatos da guerra dentro do mundo da arte, ambas as obras de 
Galindo vão além da higienização que a arte faz dos conflitos sociais (2017). 

As preocupações de Galindo com o corpo em relação a 
indústria de armamentos permitem que sua provocação 
ultrapasse o escopo alegórico das críticas macrossociais. 
Sua intervenção performativa nos convida a ter seriamente 
em conta questões éticas cruciais: onde você está situado no 
contexto do estado global de sítio? Como você se posiciona 
frente às políticas sociais de morte que destroem por todo 
o mundo o direito de se viver em paz? E no momento em 
que você está em condições de puxar o gatilho, como não 
fazê-lo? (MOMBAÇA, 2017. C&América Latina, sem 
paginação)79.

Como Jota Mombaça bem coloca, a arte e o poder militarizado estão mais intrincados 
do que se possa perceber à primeira vista. A Alemanha possui uma das maiores indústrias de 
armas do mundo e porque Kassel teve, no passado, um papel preponderante nessa economia 
– durante a chamada Segunda Guerra Mundial, por meio da Henschel & Son, uma empresa 
da cidade que produzia equipamentos de transporte, e que prosperou ao fabricar os tanques 
de guerra Tiger I e II. Vale lembrar que os tanques expostos no Museu Militar Comando do 
Sul são oriundos de mesma fonte, trazidos como troféu ao Brasil e Rio Grande do Sul. 79  Fonte: https://amlatina.contempo-

raryand.com/pt/editorial/regina-jose-galin-
do-and-the-weapons-industry/. 

https://amlatina.contemporaryand.com/pt/editorial/regina-jose-galindo-and-the-weapons-industry/
https://amlatina.contemporaryand.com/pt/editorial/regina-jose-galindo-and-the-weapons-industry/
https://amlatina.contemporaryand.com/pt/editorial/regina-jose-galindo-and-the-weapons-industry/
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3.5 “AVESSO”: AÇÃO-INSTALAÇÃO

Futuristas e dadaístas entenderam pela primeira vez que 
a obra está profundamente conectada com a vida, sem o 
princípio dicotômico do público passivo, de um lado, e do 
artista como grande criador que elabora sua arte para 
museu ou galeria, de outro (CANEVACCI, 1999).

“Avesso” é um dos projetos de longa duração realizados em 2018, que partiu de dois 
desejos em comum entre eu e o artista Maurício Ianês. Um era o de trabalharmos juntos 
em colaboração, entrecruzando nossos interesses temáticos e em performance tais como 
participação e crítica institucional; o outro realizar algo na Fundação Iberê Camargo.

Conheci Maurício num festival de performance em Vitória, no Espírito Santo, chamado 
“Performe-se: Fronteiras Borradas, Fronteiras Erguidas”, por coincidência, em uma das 
minhas primeiras performances de longa duração: “Misstake” (comentada no capítulo 1). 
Desde então e a partir deste encontro, ficamos com o desejo de trabalharmos juntos.

Em Fevereiro de 2018, eis que a Fundação Iberê Camargo, sob direção artística do 
curador Bernardo José de Souza, abre um edital para comissionar duas exposições ainda 
neste ano. Juntos concebemos a proposta e submetemos ao edital o projeto, que felizmente, 
foi selecionado.

A “Avesso” é uma ação instalação, que se constrói no espaço através da ativação 
minha e do Maurício com o público, e tem como objetivo principal, pensando no contexto 
do Iberê Camargo e ampliando para as instituições de arte como um todo, tornar visíveis 
e presentes as estruturas, trabalhadoras e trabalhadores do museu, assim como os seus 
visitantes. Nossa motivação principal era que tudo o que dá movimento, vida e forma ao 
que acontece numa instituição de arte é invisível - seus funcionários, equipe de limpeza, 
segurança, visitantes, equipes de produção, curadoria, educativo e público.
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Essas relações sempre são invisibilizadas e/ou apagadas, assim como o que é consumido 
e descartado. Trazendo isso para o contexto de uma instituição em falência e quase “morta”, 
prestes a fechar as portas, com cortes de verbas, abrindo somente aos finais de semana, 
nossa ideia era trazer isso à tona e ver que tipo de discussão poderia vir ao mostrar essa 
fragilidade, mostrar o que está por trás. Ao virar do avesso a instituição, a obra se propôs 
a um questionamento sobre como as relações são criadas dentro de um espaço institucional 
artístico, ampliando as possibilidades de criação e distribuição do sensível de forma coletiva 
e transparente, onde os afetos que atravessam, distanciam ou aproximam essas presenças 
temporárias são ampliados e revelados, em um espaço de discussão e criação política e 
estética.

“Avesso” foi uma ocupação performativa e relacional, que durou entre 14 de abril a 
03 de junho, e contou com a nossa presença aos sábados e domingos (ao todo oito finais de 
semana), durante todo o horário de funcionamento da instituição. Nas quartas e quintas-
feiras, quando aconteciam as visitas das escolas, o trabalho esteve aberto para visitação e 
participação do público. “Avesso” se desdobrou em momentos distintos que se entrelaçaram 
e construíram a obra, ocupando as três salas propostas pelo edital da Fundação Iberê 
Camargo, no quarto andar da instituição.

No primeiro momento, ocupamos o espaço expositivo e seu entorno (salas internas 
de trabalho da instituição, a cafeteria, o espaço externo do museu e sua vizinhança), criando 
diálogos com os visitantes, funcionários do museu e pedestres da área externa. Estes 
diálogos levaram à construção de ações temporárias específicas, de acordo com o desejo 
dos participantes. As conversas eram sobre a rotina de trabalho de cada equipe, horários de 
entradas e saídas, mas principalmente para se criar uma cumplicidade e vínculo a fim de que 
todos os resíduos inorgânicos produzidos por cada equipe, em cada sala de trabalho, fossem 
guardados e separados para que pudéssemos coletar e levar para o quarto andar. Nossa 
motivação era que houvesse uma entrega e abertura das equipes, pois sem a participação 
deste corpo de trabalho, não conseguiríamos realizar a proposta.

Num segundo momento, já mais familiarizados com as equipes e salas internas, 
buscamos nos lixos e depósitos da instituição, da cafeteria e da área externa do museu, objetos 
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perecíveis para construir esculturas temporárias efêmeras com a participação dos visitantes. 
Estes resíduos foram coletados tanto das lixeiras dos escritórios do museu, da cafeteria, mas 
também resíduos de exposições passadas: restos de paredes falsas, de suportes, pedestais, 
embalagens, obras, adesivos de paredes, mapas, etc. Os resíduos eram coletados por nós e 
pelos funcionários, tendo até momentos de ruídos nesses caminhos cruzados.

 Ouvimos muitas vezes a pergunta: De onde vem este lixo? As esculturas e instalações 
ocuparam todos os espaços expositivos destinados à ação. Além daquelas construídas com o 
público poderíamos também construir peças individualmente ou em dupla, usando os objetos 
inclusive para criar microperformances coletivas dentro da obra. Para a manipulação destes 
objetos, foram usadas luvas protetoras amarelas que ficaram penduradas à disposição do 
público em uma das salas.

A cada semana, a quantidade e proporção dos resíduos foi saindo muito do controle do 
esperado, tanto na participação do público desde como reagiam à quantidade de informação e 
a poluição visual ou até como interferiam, por vezes de forma agressiva, outras indagativas. 
Uma terceira ação ou terceiro momento também acontecia durante a proposta. Bom lembrar 
que todas as ações se entrelaçavam e aconteciam de forma simultânea. 

A terceira ação era a marcação com fita isolante dos corpos dos participantes e 
visitantes no espaço do museu. A técnica de demarcação de silhueta é utilizada em perícias 
médicolegais científicas pelo Instituto Médico Legal para demarcar cadáveres ou corpos 
vivos em cenas de crime. A ação consiste em abordar o público através de um diálogo 
cotidiano e usar fita isolante preta para demarcar posições dos corpos no espaço de cada 
pessoa abordada. As pessoas eram convidadas a deitar e sua silhueta era desenhada em 
algum lugar a ser escolhido coletivamente dentro das salas delimitadas para a exposição no 
4º andar da Fundação Iberê Camargo. 
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Estas marcações foram feitas colocando o corpo em relação à arquitetura do museu. 
Criamos relações a partir desta situação específica: artistas, trabalhadoras, trabalhadores 
e visitantes que ocupam e circulam pelo espaço do museu, que deixam estas marcas no piso 
que se entrelaçam através desse desenho work-in-progress com as fitas isolantes pretas. As 
relações, assim como o desenho com as fitas, foram acontecendo lentamente e se expandindo 
pelo espaço, criando intersecções e acumulações. O acúmulo destas marcações de corpos foi, 
pouco a pouco, preenchendo todo o piso das salas, criando uma rede labiríntica de corpos 
ausentes.

O quarto momento foi a marcação da presença destas pessoas, visitantes e 
trabalhadoras, nas paredes das salas de exposição. Convidamos a todos os funcionários 
da instituição, além dos visitantes, que escrevessem seus nomes nas paredes, diariamente, 
junto aos horários do período em que eles ficaram presentes, usando sempre a mesma caneta 
preta. Esta rede de nomes compôs o processo de ocupação dos espaços, junto das outras 
ações. 

Figura 191 - “Avesso”, Fundação Iberê Camargo 
(detalhes), 2018. Foto: Andressa Cantergiani: 
Acervo pessoal da artista. 
Figura 192 - “Avesso”, Fundação Iberê Camargo 
(detalhes), 2018 [2]. Foto: Andressa Cantergiani: 
Acervo pessoal da artista.
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Nossa expectativa durante o processo era que as salas terminassem preenchidas com 
nomes, marcações de corpos e esculturas de resíduos, criando uma grande ação-instalação 
em processo. Acredito que superamos nossa expectativa em relação a participação do público 
e quantidade de resíduos acumulados. Realmente imaginávamos a ocupação em proporções 
menores. A mudança do espaço, as relações, o engajamento do público, as sensações físicas e 
emocionais foram experimentadas por nós. Nos sentimos nas entranhas da instituição vendo 
sua dinâmica, suas frestas, sua fragilidade, dificuldades, falta de oxigênio sendo mostrado 
gradualmente através do seu lixo. Camadas e camadas, como um fóssil institucional.

A parede de assinaturas, que virou quase um borrão preto no final da instalação, foi 
coberta com muitas camadas de tinta branca. Não sendo arrancada. E assim, faz-se rolar 
pedra. E voltase ao cubo branco, mas essa história contada ao avesso fica ali, para a história 
da Fundação.

Figura 193 - “Avesso”, 2018. Fundação Iberê 
Camargo (Primeiro final de semana). Foto: 
Andressa Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
Figura 194 - “Avesso”, 2018. Fundação Iberê 
Camargo (último final de semana) [2]. Foto: 
Andressa Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
Figura 195 - “Avesso”, 2018. Fundação Iberê 
Camargo (detalhe). Foto: Andressa Cantergiani: 
Acervo pessoal da artista.

Próxima página:
Figura 196 - “Avesso”, 2018. Fundação Iberê 
Camargo (último final de semana). Foto: 
Andressa Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
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3.6 “AVESSO”: INVESTIGAÇÃO A PARTIR DO LIXO, CRÍTICA INSTITUCIONAL 
E COMO VIRAR UM MUSEU DO AVESSO ATRAVÉS DE UMA PRÁTICA PERFORMATIVA 

 Como se vira um museu do avesso? É possível criar dispositivos que cure os traumas 
coloniais que guiam e norteiam as instituições, e em específico, as instituições artísticas?

Figura 197 - “Avesso”, 2018. Detalhe 
Intervenção do Público. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
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 “Avesso” é um projeto de infiltração e tática entrópica do artista vírus no nível máximo. 
Ainda que tenha sido um projeto inscrito em edital e comissionado pela própria instituição, 
Iberê Camargo - e que tenhamos partido do pressuposto de que a mesma tenha lido a proposta 
que sugeria o uso de resíduos orgânicos na construção das esculturas efêmeras realizadas 
pelo público - percebemos que os ruídos de comunicação foram enormes, gerando embates 
institucionais ao longo do percurso do projeto.

Um exemplo desse ruído institucional foi quando a coordenação financeira do Museu 
encontrou planilhas de prestações de contas rasgadas pelo espaço expositivo, seguidas pelos 
protestos escritos com fita isolante tais como “Cadê o Dinheiro do Educativo?” Ou “Iberê 
matou um Cara”. As reações e pedidos para que tirássemos as intervenções vindas da direção 
da instituição, que num primeiro momento se demonstrou aberta à crítica institucional, foram 
reacionárias. e confirmam o que a crítica acaba por demonstrar com ações mais radicais 
como esta: que as instituições não estão de fato abertas para a transparência e para que 
suas estruturas sejam rompidas, e quando isso acontece a negociação com o artista-vírus se 
encerra, a decisão do artista seguir ou não coloca em xeque sua inserção no sistema e o joga 
a para a margem. Ou seja, as práticas artísticas socialmente engajadas ainda não são de fato 
transformadoras quando estão no cubo branco institucional e ainda são vistas pelos próprios 
museus como práticas abjetas.

O rastro performativo de Avesso se construiu a cada semana de ação-instalação, e 
seu maior legado é o pensamento crítico em relação à expulsão do artistavírus da instituição 
tradicional de arte por três motivos. O primeiro é que voltamos na discussão trazida por 
Bishop (2006) em relação ao equilíbrio entre ética e estética. No caso de “Avesso”, pela 
tática entrópica, buscávamos um ambiente calcado no caos e no terrorismo poético80. Nossa 
ideia não era construir uma exposição bela, mas sim algo que causasse um choque nos corpos 
ali presentes, inclusive nos nossos próprios corpos. Ou seja, o conceito era mais forte que o 
estético e nisso, talvez para Bishop, e para os diretores de museus de hoje e seus curadores, 
seja um deixar a desejar estético em prol do ético, mas para mim e Ianês atingimos o choque 
para além do imaginado e assim acreditamos que “Avesso” chegou ao que se propôs.

80 Conceito desenvolvido por Hakim. 
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O segundo ponto é que o abalo sísmico criado por uma crítica que traz a fragilidade 
institucional só é aceita no campo teórico, pois quando chega na prática a instituição, pela 
sua hierarquia, da cúpula à sua base está treinada para não enxergar o seu resíduo, o seu 
excesso ou escassez, suas limitações e preconceitos enraizados e, com isso, ela o ejeta como 
coloquei acima.

O terceiro e talvez mais polêmico é que mesmo que tenhamos nos infiltrado no museu, 
comissionado por ele mesmo, causado um impacto estético, que inclusive causou uma reação 
negativa em muitos, realizar esse tipo de ação participativa num museu como a Fundação 
Iberê Camargo foi inédito para o próprio museu e para o público que a ele frequenta. “Avesso” 
atingiu e trouxe um recorde de público para a fundação e até hoje somos citados pelo público 
como a exposição mais democrática e acessível. Porém, nem mesmo isso coloca “Avesso” 
como uma ação que rompe a longo prazo com as estruturas opressoras e violentas que são 
reproduzidas pelas instituições tradicionais de arte, pois por mais que, por alguns meses, 
aparentemente uma brecha de oxigênio tenha sido dada pelo artistavírus, o seu hospedeiro 
se encarrega de expulsálo, e, numa tentativa de apagamento, continua a reproduzir tudo 
aquilo que o projeto o fez questionar.

Figura 198 - “Avesso”, 2018. Detalhe 
Intervenção do Público [2]. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
Figura 199 - “Avesso”, 2018. Detalhe 
Intervenção do Público [3]. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista. 
Figura 200 - “Avesso”, 2018. Detalhe 
Intervenção do Público [4]. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
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3.7 “AVESSO”: DOCUMENTO DE PERFORMANCE - 115 KG DE IBERÊ (ESCULTURA/OBJETO)

 Ao terminar a ação, em seguida iria realizar a exposição “Aorista”, que tratava do 
ponto desta tese e que é a performatividade da documentação de minhas performances. A 
partir de todos os resíduos e reflexões geradas, tive o insight de realizar o procedimento de 
transformar todo o lixo arrecadado até virar uma escultura de performance. Foram quase 
três meses de ações, conversas, reflexões e embates institucionais. Fiquei pensando sobre o 
resultado anti-estético ali gerado em prol de uma prática ética, participativa e como agora eu 
poderia ter uma virada estética no sentido de transformar aquilo em um rastro performativo 
que pudesse também ser estético, por isso a ironia de ser uma escultura de performance.

Figura 201 - “Avesso do avesso”, saída dos resíduos 
da Fundação Iberê Camargo, 2018. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.

Figura 202 - “Avesso do Avesso”, Fundação Iberê Camargo 
- Cooperativa Campo do Tuka, 2018. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
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 Fui em busca de uma cooperativa de reciclagem de lixo que pudesse colocar os resíduos 
em uma prensa e transformá-los em um único bloco. Através de uma indicação cheguei à 
Cooperativa Campo da Tuka, no bairro Partenon, em Porto Alegre. A desmontagem na 
Iberê Camargo durou quase uma semana, até conseguirmos reunir todos os resíduos. Depois 
disso, contratei um caminhão de mudança onde colocamos todo o resíduo e realizei um vídeo 
de registro de toda essa performance da retirada do lixo da Fundação Iberê Camargo, do 
caminho e também da chegada na Cooperativa. Chamei o vídeo de “Avesso do Avesso”, pois 
a sensação de devolver os resíduos para uma cooperativa de reciclagem é uma sensação de 
completar um ciclo invisível. “Avesso do Avesso” é a realização do nosso sonho de tornar 
visível as estruturas que estão invisíveis numa instituição.
 Logicamente, conseguimos tornar as estruturas visíveis e a minha conclusão foi 
colocada anteriormente: que a instituição quando enxerga seu lixo metafórico, nesse caso 
através do seu lixo real, ela recua, pois as estruturas de poder estão dadas; e, como colocamos 
na PHRP trazendo Mbembe para falar do biopoder e seus interesses de controle e não 
redistribuição. Quando a instituição chega no seu avesso, ela se desavessa por conta própria, 
pois ao olhar para seu fundo não se dispõe a seguir em frente.
 Esta parte de mostrar as entranhas de um objeto acontece numa dupla ironia, de 
mostrar no detalhe, e mostrar os procedimentos e seu peso real. Quanto pesa para uma 
instituição se mostrar do avesso? O que pode um Avesso? 
 Chegando na Cooperativa Campo da Tuka, retiramos o entulho da instituição e 
pesamos o material, resultando em um total de 115 quilogramas acumulados em “Avesso”, 
batizei o documento performativo de 115 kg de lixo de Iberê Camargo.
 O contraponto entre a recepção e felicidade da Cooperativa, que cobrava na época 
R$0,22 por kg de resíduos, com a recepção fria e reativa da instituição, carrega um peso de 
desigualdade social, mostrando também uma realidade e um público no qual o museu não 
chega e talvez nunca chegará. Conversando com os cooperados, nenhum nunca tinha ido 
a um museu de arte e tampouco havia ouvido falar da Fundação Iberê Camargo. Qual é a 
extensão de um museu?

Figura 203 - “Avesso do Avesso”, Frame 
(detalhe), prensa do lixo, 2018. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
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 Saí da cooperativa com a sensação de que nós artistas pensamos pouco a respeito da 
lógica de sustentabilidade em nossas práticas, e que uma análise de uma instituição cultural 
e artística através do seu lixo/resíduos é um ato político que se encerra no momento em que 
colocamos os pés para fora dele. Uma atitude política fora do museu ainda precisa de um 
longo caminho, quem sabe um avesso do avesso do avesso.

 Depois de realizar esse movimento e vídeo, com a documentação em forma de bloco/
escultura/documento, expus em “Aorista” levando de volta para as paredes institucionais 
da arte. A maior questão que fica em relação a essa ação é que o movimento éticoestético 
se completa, porém a performance e diagnóstico político de “Avesso” vira um fetiche, 
objeto para ser contemplado em uma galeria abrindo para mais uma discussão a respeito 
dos desdobramentos e performatividade da participação na arte. “115Kg de lixo de Iberê 
Camargo” é o rastro performativo do projeto “Avesso”, o avesso de “Avesso”.

Figura 204 - Cooperativa Campo da Tuka, 
Partenon, Porto Alegre, 2018. Foto: Andressa 
Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
Figura 205 - Cooperativa Campo da Tuka, 
Partenon, Porto Alegre, 2018 [2]. Foto: 
Andressa Cantergiani: Acervo pessoal da artista. 
Figura 206 - Cooperativa Campo da Tuka, 
Partenon, Porto Alegre, 2018 [3]. Foto: 
Andressa Cantergiani: Acervo pessoal da artista.
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Figura 207 - “115 Kg de Lixo de Iberê 
Camargo”, Escultura Documento de 
Performance, Fundação Ecarta, 2018. Foto: 
Andressa Cantergiani: Acervo pessoal da artista.



Capítulo 04 
Antworte ou resposa do outro
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O estrangeiro, que foi o inimigo nas sociedades primitivas, 
pode desaparecer nas sociedades modernas? Lembraremos 
alguns momentos da história ocidental onde o estrangeiro 
foi pensado, acolhido ou rejeitado, mas também onde a 
possibilidade de uma sociedade sem estrangeiros pôde ser 
cogitada no horizonte de uma religião ou de uma moral. 
Hoje coloca-se novamente a questão, ainda e talvez sempre 
utópica, diante de uma integração econômica e política 
na escala do planeta: poderemos viver intimamente, 
subjetivamente, com os outros, viver os outros, sem 
ostracismo, mas também sem nivelamento? A modificação 
da condição dos estrangeiros, que atualmente se impõe, 
leva a refletir sobre a nossa capacidade de aceitar novas 
formas de alteridade (KRISTEVA, 1994, p. 9).

4.1 O QUE É SER UMA ESTRANGEIRA OU UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PERFORMANCE: 
INSTALAÇÃO ANTWORTE (RESPOSTA) ATÉ O SEU RASTRO

Antworte na língua Alemã significa: Responda! Verbo de ação no imperativo. Modo 
verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Este 
trabalho, uma performanceinstalação em sítios específicos, é uma provocação, um convite 
a partir de uma experiência de trânsito e imigração. Sobretudo um desejo e necessidade de 
troca e comunicação com o outro.

O trabalho consiste em uma ação-instalação realizada em Berlim, Hannover e Porto 
Alegre onde a partir da pergunta: “o que é ser uma estrangeira?” O público é convidado a 
escrever uma palavra em meu corpo. Sem ver a palavra, apenas sentindo o traço da caneta em 
meu corpo tento reproduzir a palavra em tempo real. Novas palavras são criadas formando 

Página anterior:
Figura 208 - Antworte/Resposta - Display 
project Space, Berlim, 2019. Foto: Roberta Vaz. 
Acervo pessoal da artista.
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um desenho no espaço-instalação. Os materiais utilizados são: duas canetas pretas a base 
d‘água e paredes em branco.

Este projeto nasce a partir da minha experiência no doutorado sanduíche na Alemanha, 
na University of Applied Arts and Sciences Hochschule, Hannover. Essa experiência 
que ultrapassa o intercâmbio acadêmico, sobretudo na existência do meu corpo em outro 
contexto, outra forma de vida, hábitos, costumes e relação com este novo entorno. Um dos 
principais atravessamentos neste processo, em primeira instância, foi a comunicação: como 
ela acontece, por onde ela passa, como ela traz pertencimento a este ambiente desconhecido 
para o corpo. O ambiente não é apenas o lugar, mas um sistema vivo. Assim como o corpo.

“O organismo e o ambiente não são realmente determinados de maneira separada. 
O ambiente não é uma estrutura imposta do exterior aos seres vivos mas, de fato, uma 
criação coevolutiva com eles. O ambiente não é um processo autônomo, mas uma reflexão 
da biologia das espécies. Assim, não há organismo sem ambiente, e dificilmente há ambiente 
sem organismo” (GREINER, 2005, p. 44). A relação do meu corpo, que também é um 
sistema complexo, com este outro sistema complexo que é o ambiente, fizeram com que 
começasse essa sensação e qualidade de sensação que fui entender depois como parte do 
trabalho artístico. 

O processo do trabalho e pesquisa da performance “Antworte”, na realidade, começa 
enquanto documento inicial na própria proposta de sair para uma vivência em outro país no 
intercâmbio acadêmico. O transcurso da escrita do projeto, as fases de seleção do edital, o 
resultado, a preparação, a viagem, a chegada, a moradia, a solidão, o deixarse ir sozinha, 
com a vida reduzida em uma mala, uma câmera e um computador. 

O período e decurso do doutorado fora ou no exterior (em inglês abroad), seria o início 
de um processo que se estende até agora, de entendimento dos processos e procedimentos da 
língua, da linguagem, da palavra e suas transmissões transformadas em gramática poética, 
estética e conceito; do projeto “Antworte” em um trabalho de performance-ação-instalação 
e do conceito operacional e hipótese do rastro performativo. O que seria este fora, esse 
exterior? Que caminhos e movimentos é preciso fazer e reconhecer de dentro para fora e 
viceversa? O fora não existe sem o dentro, e assim sucessivamente. 
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“Ideias são objetos, expressões linguísticas são como recipientes de conceitos e a 
comunicação é a ação de enviar, de transportar. Ou seja, a comunicação pela sua própria 
natureza de operar como uma espécie de “Transportadora” já cria novas metáforas 
organizando o trânsito entre a ação e palavra, entre dentro e fora do corpo e assim por 
diante” (GREINER, 2005, p. 45).

A relação entre o dentro e fora, onde todos os processos e fluxos cognitivos do meu 
corpo estariam em jogo, colocariam este sistema em um novo ambiente. Este seria o começo 
do desenvolvimento desta nova obra, onde eu tampouco imaginara que o processo desta nova 
performance já estaria acontecendo no dentro/fora de mim e que uma longa caminhada a 
respeito da metáfora, da tradução, da transcriação81, dos jogos dialéticos da linguagem, da 
relação entre público e privado, da relação do meu corpo com o corpo do outro, da fronteira 
entre a minha pele e a caneta que me escreve e a mão do outro, já estariam em jogo na minha 
prática artística e vida.

A Alemanha, além da peculiaridade cultural, que passa pelas micro e macro 
experiências, passou por guerras mundiais, nazismo, antissemitismo, xenofobia, entre outros, 
encarnadas no corpo, no rosto, no olhar do seu povo. O popular distanciamento emocional de 
fato existe, além disso, os alemães, como bons europeus, possuem desconfiança ao que lhes 
é estranho, com o que é de fora, nos percebendo como um corpo exótico, esquisito, intruso, 
estrangeiro, imigrantes ou refugiados. Ainda que cada um desses termos possua graduações 
e definições bem distintas, o que os afasta, repele ou aproxima acaba sendo uma grande 
nuvem que nos intersecciona como um corpo abjeto.

Grada Kilomba, em entrevista para a Pinacoteca de São Paulo em sua individual 
“Desobediências Poéticas”, diz que a política do colonialismo é a política do medo. É criar o 
‘outro’, criar corpos desviantes e dizer que eles são assustadores e terríveis e que nós temos 
que defender-nos deles como barreiras como passaportes e fronteiras. 

Chegar na Alemanha para viver é se deparar com diversos processos de transmissão e 
tradução, não só ao que diz respeito à língua, mas ao que diz respeito à instabilidade e à crise 
do corpo que se sente estranho. Um choque cultural que provoca respostas físicas, psíquicas 

81 Transcriação é o neologismo inven-
tado por Haroldo de Campos(1992) para 
descrever a filosofia e prática da tradução 
de textos literários. No atelier poético de 
Campos, a tradução era sempre considerada 
uma atividade criativa que merecia uma des-
ignação nova e diferente. É um duplo indi-
cador de um método de tradução ou filosofia 
da tradução, com antecedentes e referências 
teóricas; e da atividade artesanal do artis-
ta-criador. Haroldo de Campos, segundo K. 
David Jackson(1992), deixava marcas da sua 
criatividade em cada obra, como se fosse uma 
assinatura de um artista plástico na tela.
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a curto, médio e longo prazo. Onde gradações e esferas são afetadas. Desde a gastronomia, o 
humor, o clima, a forma de exteriorizar sentimentos e emoções, o mapa da cidade, o tráfego, 
as ruas, o urbanismo, o paisagismo, a arquitetura, os mercados, as feiras de rua, os bares, 
os restaurantes, os museus, as galerias, os espaços de artistas, os interiores das casas, as 
divisões entre o lado comunista e o lado capitalista, uma dualidade que ainda marca algumas 
presenças nas cidades, enfim, diversos elementos que compõem este ambiente complexo que 
torna uma cultura ser o que é. Neste caso, estamos falando de uma potência, a Alemanha 
e os alemães em relação a um corpo latino-americano, de mulher brasileira e estrangeira. 
Essa relação, em nós, corpo colonizado82 ocasiona no primeiro instante uma sensação de 
incapacidade de comunicação.

“Haroldo de Campos dizia que o tradutor é sempre um transcriador. Neste contexto, 
nada é literal nem absoluto. Aquilo que parece indizível para a linguagem sempre pode 
ser traduzido como um querer-dizer. Há uma fala secreta no silêncio que torna a tradução 
próxima da criação, além de lidar necessariamente com algum tipo de alteridade” (GREINER, 
2005, p. 160). Ao contrário do que pensamos, nem todas as pessoas falam a língua inglesa, 
sobretudo nos bairros mais tradicionais, população mais idosa e em cidades do interior, que 
naturalmente são mais tradicionais. A sensação de ir à um supermercado e não conseguir 
comprar o alimento correto, não conseguir pedir informação sobre o transporte público, 
entre outras falhas comunicativas sempre acompanhadas por olhares de desaprovação e 
alguns comentários afirmando seu estrangeirismo ou o seu não pertencimento à determinada 
origem despertaram meu interesse; havia algo muito forte acontecendo, parecia que meu 
corpo estava sempre performando, no sentido de um estado de alerta e observação constante. 
A performance da estrangeira ou a performatividade estrangeira.

Essas pequenas e aparentemente mínimas situações, começaram a acontecer 
cotidianamente e me levavam ao final de um dia a refletir sobre o que era ser uma estrangeira, 
uma estranha, uma intrusa em um lugar que o tempo todo afirmava não querer o meu 
corpo ali. Estaria eu vivendo na pele e entendendo alguns fenômenos, tais como a xenofobia 
estrutural?

82  “corpo colonial” do pensador 
afro-caribenho Frantz Fanon, como corpo 
constituído pelo colonialismo em sua perfor-
mance, que se faz visível no momento pós-co-
lonial e é enunciado como existente através da 
ação política que abre a crítica ao colonialis-
mo (Oto, 2006).
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Ora se o nacionalismo se opõe às tendências universalistas (sejam elas 
religiosas ou racionalistas), dispondo-se a segregar e mesmo a perseguir 
o estrangeiro, nem por isso chega, por outras vias, ao individualismo, 
particularista e intransigente do homem moderno, a partir do momento 
em que o cidadão-indivíduo cessa de se considerar unido e glorioso para 
descobrir as suas incoerências e os seus abismos, em suma, as suas 
estranhezas, que a questão volta a se colocar: não mais a da acolhida do 
estrangeiro no interior de um sistema que o anula, mas a da coabitação 
desses estrangeiros que todos nós reconhecemos ser (KRISTEVA, 1994, 
pg. 09).

Sim, estava eu vivendo a pressão que a maioria dos imigrantes sofre: ser estrangeira. 
Ainda que universitária e branca, esse fenômeno estava acontecendo de forma recorrente ao 
me expressar verbalmente em outra língua que não a esperada, a normatizada por aquele 
contexto local. Preciso fazer um parêntese de que no âmbito acadêmico, esse fenômeno era 
minimizado, toda a comunicação tanto com os alunos quanto com o orientador era em inglês, 
facilitando o meu trânsito, apresentações e pesquisa. Na realidade o ambiente acadêmico era 
dos poucos espaços seguros, de proteção, onde eu conseguia me expressar sem juízos de valor. 
Vou comentar sobre isso mais no subcapítulo sobre a performance em Hannover.

A partir da constatação de que o ambiente europeu, onde a Alemanha está inserida, 
ainda é extremamente xenofóbico, comecei a entender que isso fazia parte da minha experiência 
como artista e que eu precisaria estudar alemão como parte deste processo.
 Como parte da pesquisa de uma nova performance que eu não sabia exatamente qual 
era, me matriculei em uma escola de alemão. Consegui uma vaga na Babilônia-Verwaltung, 
uma escola de integração para imigrantes. Nesta escola conheci muitas pessoas, inclusive em 
situação mais vulneráveis, tais como refugiados sírios, libaneses, LGBTQIA+ perseguidos, 
entre muitos latinos da Colômbia, todos com problemas de visto, desemprego e moradia. Eu 
estava numa condição social confortável sendo universitária e bolsista, tendo meu sustento 
organizado por 6 meses, mas ainda assim compartilhamos a incomunicabilidade e sensação de 
ser o estranho. O que seria este estranho?
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 É fundamental dizer que olhar para a dor do outro, no contato diário, como no caso dos 
meus colegas imigrantes, me fizeram entender que a profundidade do problema da imigração 
era mais turvo e ameaçador para muitas famílias, provocando ainda mais vontade de falar 
sobre o assunto naquele contexto. Entender que o problema do outro também é meu de 
alguma forma enquanto responsabilidade social e de classe. Estar diante da dor do outro não 
a transforma em minha dor, mas me faz ter uma empatia radical por ela.

Nenhum “nós” deveria ser aceito como algo fora de dúvida, quando 
se trata de olhar a dor dos outros. Quem é o “nós” que constitui o 
alvo dessas fotos de choque? Esse “nós” incluiria não somente os 
simpatizantes de uma minúscula nação ou de um povo sem Estado 
e em luta pela vida, mas também — uma clientela bem mais ampla 
— aquelas pessoas apenas nominalmente preocupadas com alguma 
guerra torpe travada em outro país (SONTAG, 2012 p. 07).

Quando as aulas de alemão começaram e me confrontei com a língua, percebi que 
ela me atravessava de três formas distintas. A primeira delas na sala de aula, aprendendo 
as regras gramaticais, seus tempos verbais e declinações. Regras em cima de regras, afinal 
a tradicional e burocrática cultura alemã esbanja o cumprimento delas, a começar pela sua 
língua. A segunda, a relação a língua falada nas ruas, que ressonava diferente a cada dia em 
que eu deixava a escola. Algumas palavras começavam a ser mais familiares, alguns sons 
guturais menos agressivos, assim a aspereza desse dialeto urbano, retumbava em novos 
formatos. A terceira era a sua vastidão e conceitualidade. Para cada variação de uma mesma 
palavra, existia outra. Tudo era tão preciso, e ao mesmo tempo, estendido. Uma língua para 
se ter fôlego e resistência pois o começo era uma singela apresentação de um novo mundo. 
E me perguntava porque não poderia ter falha, não poderia ter erro, não poderia trocar algo 
em relação a outro. Entendi também o sentido da metáfora na língua alemã como base do 
seu aprendizado cognitivo e como esse transporte se daria entre uma cultura e outra pela 
língua.
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Na etimologia da palavra metáfora, nascida do grego, o significado 
primeiro já é o de “Transferência ou Transporte”. Segundo os 
pesquisadores Lakoff e Johnson, a metáfora tem sido entendida 
sempre como uma questão que diz respeito à linguagem, uma matéria 
de palavras, ao invés de pensamento e ação. No entanto, para eles, 
metáfora não é somente isso. Nosso sistema conceitual é metafórico 
por natureza: um modo de estruturar parcialmente uma em termos 
de outra. Quando conceituamos, há um transporte de informações e 
este é sempre, e inevitavelmente, de natureza metafórica (GREINER, 
2005, p. 44).

Foi então que, a partir dessas experiências descritas acima, descobri a minha metáfora 
ou o que era encarnar a falha da linguagem e da comunicação no meu corpo. Queria falar 
sobre esse processo de falha, dessa sensação de eterno acerto e erro enquanto estrangeiro 
num país tão regrado quanto a Alemanha, um contraponto tão grande e desafiador para uma 
brasileira. Era esse o abismo, a falha, a lacuna, o vazio que eu precisava performar. Falar 
sobre esse lugar era uma necessidade, no qual meu corpo precisava dizer e tinha que ser 
agindo. Foi aí que surgiu a ação até chegar na censura da mesma.

Certo dia, no longo caminho de 10 quilômetros de bicicleta para a aula de alemão, 
passagem errante entre o bairro onde morava, Charlottenburg, e o da aula, Kreuzberg, me 
deparava com muitas imagens e situações, que geravam num processo de semiose outras 
imagens à minha mente. Todo o caminho era permeado por muitas imagens, pensamentos, 
leituras e tarefas de alemão. Nesse trajeto, palavras também que arrebataram meu 
pensamento, com paisagens dos grafites e pixos o tempo todo, suas caligrafias e tipografias 
presentes nas cidades alemãs, sobretudo perto das estações de metrô. A paisagem das 
palavras eram cenário e documento inicial deste trabalho.
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4.2 CRUZAMENTOS POÉTICOS, SEGNI MOSSI, DENNIS OPPENHEIM E CAROLEE SCHNEEMANN

  Entrecortada por esses atravessamentos, trago para discussão o trabalho de três 
artistas para seguirmos a reflexão sobre essa performance e seu rastro: Segni Mossi, Dennis 
Oppenheim e Carolee Schneemann.
  As imagens de Segni Mossi e Dennis Oppenheim aparecem na minha memória, 
sabendo que já as havia visto em alguma aula ou exposição. A primeira memória é de 
um workshop que realizei na Galeria Península (espaço no qual fui artistagestora por 5 
anos) com duas artistas, Paula Lix, artista visual que atua no campo do desenho e Luciane 
Panisson, que atua como atriz e bailarina contemporânea. As duas artistas propuseram 
um workshop baseado na metodologia e pesquisa do artista plástico italiano Alessandro 
Lumare e da coreógrafa Simona Lobefaro, criaram o estúdio Segni Mossi para aprofundar a 
experimentação e desenvolver um trabalho de formação artística para crianças e educadores. 
O eixo do estúdio é a relação entre a dança e as marcas gráficas do desenho. Neste workshop, 
as artistas sugerem alguns movimentos para crianças com giz de cera na mão, elas criavam 
desenhos e formas com o corpo no espaço. Um dos exercícios era o de desenhar algo no corpo 
do outro com o dedo. A criança, que recebia o desenho no seu corpo, tinha de estar vendada 
ou com os olhos fechados. Ao receber o desenho, através da sensação, a criança receptora 
do movimento-sensação tentava reproduzi-lo, não tal e qual mas como uma resposta para 
aquele estímulo.

Em pleno metrô, o famoso “U-bahn” Alemão, me atravessa essa imagem, esse 
exercício, e um certo desejo de repetilo, ainda que não exatamente tal e qual, mas talvez 
usálo como um exercício disparador de ação para que outra coisa emerja. Na performance 
usamos muito este recurso, ações disparadoras de ações, que podem ser desde descrições, 
esboços, ações cotidianas, croquis até a repetição de alguma ação existente.

Logo em seguida, ao lembrar deste jogo, outro trabalho e artista emerge, dessa vez 
do campo das artes visuais. Uma imagem, do filho desenhando nas costas do pai ao mesmo 
tempo que o artista tenta desenhar na parede, apenas com a sensação. Um tempo depois fui 

Figura 209 - “Estúdio Segni Mossi” Fonte: 
https://www.segnimossi.net/en/pictures/
workshops.html#. Último acesso: 22/04/2021
Figura 210 - Oficina realizada na Galeria 
Península, em 2016, pelo projeto Cubo Mágico. 
Foto: Andressa Cantergiani. Acervo da artista.
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pesquisar e lembrei ser do Dennis Oppenheim, trabalho intitulado “Two Stages Transfer 
Drawing” (1970). Pude ver este vídeo na exposição Horizonte Expandido, no Santander 
Cultural, no ano de 2006, em Porto Alegre.

O trabalho “Two Stage Transfer Drawing” documenta uma performance que 
Oppenheim repetiria várias vezes no início e meados da década de 1970, período em que ele 
começou a criar performances, muitas vezes em colaboração com seus filhos. Os desenhos 
vistos aqui resultaram de um loop de feedback cinestésico entre pai e filho. Embora muitos 
trabalhos baseados na performance dependem da interação entre figuras, esses desenhos 
carregam o simbolismo adicional de executar o vínculo interdependente entre pai e filho. O 
corpo como portador dos traços dos relacionamentos, do ambiente e dos legados da história 
se tornou algumas das principais preocupações dos artistas nas décadas finais do século XX.
 As duas imagens que emergiram em mim naquele trajeto diário para a escola de 
Alemão eram distantes, ainda que despertassem o desejo de experimentar algo no meu 
corpo. Na hora não lembrava o nome dos artistas e acabei indo em busca das referências 
precisas depois que a performance já havia acontecido. Naquele momento, o que importava 
era o impulso e o desejo de sentir na pele.

Figura 211 - “Two Stage Transfer Drawing”, 
Dennis Oppenheim, 1970 (Link para o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7A-
mowlXVMI)
Figura 212 - “Two Stage Transfer Drawing”, 
Dennis Oppenheim, 1970. [2]
Figura 213 - “Two Stage Transfer Drawing”, 
Dennis Oppenheim, 1970. [3]



267

 Outra artista importante para pensar a performance “Antworte”, sua presença no 
espaço, assim como seu rastro performativo é a artista Carolee Schneemann com o trabalho 
“Up To and Including Her Limits”, (1973 1976).

“Up To and Including Her Limits” (1970 1976) foi uma performanceinstalação 
realizada onze vezes entre os anos 1970 e 1976 em Londres, Nova York, Berkley e Berlim. 
A performance-instalação utilizava retransmissão de vídeo ao vivo, giz de cera no papel, 
corda e arnês suspenso no teto. Segundo a artista, era resultado direto da influência pelo 
processo da action painting de Pollock. A instalação ”Up to and Including Her Limits” tem 
sua origem no  tracking de  performance (1973), executado pela artista em um vagão 
abandonado, usando o mesmo método de desenho em um pedaço de papel colocado no chão 
pendurada em uma corda e arnês. A versão atual mostra a própria artista em ação, em um 
grupo de monitores de vídeo, pois para Schneemann o corpo em movimento é central para 
este trabalho. Os desenhos que compõem o cenário são apenas um vestígio e representam a 
imagem deixada pela performance, ao contrário das pinturas resultantes da Action Painting,
consideradas por ela obras de arte independentes. A instalação é, assim, uma crítica ao 
expressionismo abstrato, movimento pictórico associado ao espírito masculino e, para tal, 
utiliza o corpo nu feminino como instrumento ativo indissociável da sua condição de artista 
e com o qual desafia também as estruturas dominantes de desejo visual.

Figura 214 - Carolee Schneemann, ”Up to and 
Including Her Limits”, 1970–76, The Kitchen, 
Nova York. (obra de arte © Carolee Schneemann; 
fotografia de Allen Tannenbaum, fornecida pelo 
artista).
Figura 215 - Carolee Schneemann - “Up To and 
Including Her Limits”, 1970- 1976. obra de 
arte © Carolee Schneemann; fotografia de Allen 
Tannenbaum, fornecida pelo artista).
Figura 216 - Carolee Scheneemann - “Up to 
and Including Her Limits”, Museum of Modern 
Art, NY, 2012 (Commitee on Drawings Funds 
and Committee on Media and Performance Art 
Funds).
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Estou suspensa em um arnês de cirurgião, em uma corda manilla de 
três quartos de polegada, uma corda que posso levantar ou abaixar 
manualmente para sustentar um período de êxtase de desenho  meu 
braço estendido segura giz de cera com traço ao redor de uma teia 
de marcas coloridas. Todo o meu corpo se torna a agência de traços 
visuais, vestígio da energia do corpo em movimento. (Scheenemann, 
Carol, fala extraída do filme “Behind the Scenes: OnLine: Carolee 
Schneemann”(2010), MOMA, Museum of Modern Art archives).

A instalação foi montada enquanto um documento performativo em 2016 no MoMA 
(Museum of Modern Art) em uma retrospectiva de Scheenemann, onde haviam muitas 
outras obras inclusive de performance. Nessa exposição a cena no qual a artista performou 
nos anos 70   era mostrada através de vídeo e fotografia. Aqui temos outro exemplo onde o 
rastro performativo atua, com um trabalho que discute outro tema, mas que se assemelha 
em termos técnicos e espaciais ao “Antworte”. Acessamos a performance de Schneemann 
somente através desse arquivo do MoMA, que é reativado através da retrospectiva. Esse 
acesso se dá através deste rastro deixado, dos vídeos de registro, dos desenhos, do objeto 
corda; todos esses resquícios permitem que, nós espectadores, acessemos a performance 
através de documentos performativos. Por mais que Schneemann considere os desenhos 
da Action Painting como trabalhos independentes, a noção de rastro performativo aqui 
trabalhada abarca esses trabalhos como parte da esfera de um repertório, parte de “Up To 
and Including Her Limits”.

4.2.1 Work in Process

Renato Cohen, no livro “Work in Progress” (1998), desenvolve uma metodologia 
do trabalho em processo na cena contemporânea, que afirma que o trabalho em processo 
operase com o maior número de variáveis abertas, partindose de um fluxo de associações, 
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uma rede de interesses/sensações /sincronicidades para confluir, através do processo, em 
um roteiro/storyboard. Ou seja, um guia, que chamamos, em performance, de instruções. “O 
produto, na via do work in process, é inteiramente dependente do processo, sendo tomado 
pelo risco, pelos criadores atuantes e, sobretudo, pelas vicissitudes do percurso” (COHEN, 
1998).

Voltando ao processo de “Antworte”, no período do curso de alemão, eu estava na 
cidade de Berlim, onde aluguei um pequeno estúdio no bairro de Schöneberg. No turno 
contrário da aula eu ia para o estúdio trabalhar em projetos em andamento da minha pesquisa 
como artista. Quando cheguei ao estúdio, me dei conta que meu interlocutor seria o público, 
o público desenharia algo em mim, pessoas aleatórias, assim como as pessoas com quem eu 
cruzava todos os dias na rua.

Amadurecendo a ideia, percebi que a palavra era o ponto onde eu sentia a segregação 
nas minhas vísceras e seria por onde eu faria o meu processo próprio e único de tradução, 
uma espécie de transcriação, como sugerida por Haroldo de Campos (2012), mas essas 
palavras teriam uma transmissão outra que não a voz, mas a sensação da escrita na própria 
pele.

A primeira proposta seria a escrita das palavras em meu corpo, que estaria nu para a 
pele estar disponível como um caderno de escrita-desenho vazio, e o público seria convidado 
a escrever. Em tempo real, eu tentaria transcrever na parede, sem olhar para a palavra. A 
partir daí um novo dicionário de palavras inexistentes surgiriam.

“O corpo não é um meio onde a informação simplesmente passa, pois toda a 
informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado 
desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. (KATZ & 
GREINER, 2005, p.144)
 Dias depois percebi que ao deixar o público escrever palavras aleatoriamente, ainda 
que o procedimento de tradução, transcriação e transcrição ocorresse, toda a experiência da 
incomunicabilidade em relação específica ao estrangeirismo do meu corpo enquanto corpo 
imigrante na Alemanha, ficaria implícito.
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A partir desta constatação, resolvi que deveria fazer uma pergunta, e o público 
seria convidado a escrever na minha pele a partir desta pergunta, que localizaria no tempo 
e espaço uma vivência e tema específico; que num exercício de troca, perguntaresposta, 
desenvolveria um exercício de alteridade entre artista e público.

A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era: O que é ser um imigrante? 
Imigrante não somente por entender a condição civil, política e social dentro da Europa 
em que me encontrava, mas imigrante também num sentido metafórico e poético, dos 
trânsitos, flanagens, idas e vindas e barreiras pela minha nacionalidade. Ainda assim, a 
palavra imigrante me conduzia a uma interpretação mais direta e óbvia, desvirtuando o meu 
desejo deste trabalho que era deixar algo suspenso no ar, atravessando memórias e camadas 
inconscientes do público. Em seguida me veio a palavra estrangeiro, senti que algo fechava 
o ciclo, pois o estrangeiro torna o trabalho mais aberto e gera mais perguntas. A pergunta 
seria esta: O que é ser um estrangeiro?
 Através do entendimento de que existiria uma pergunta para uma resposta a ser 
projetada na telacorpo, entendi que existia um jogo, uma dialética entre perguntas e 
respostas, e que era assim que meu corpo se colocava perante a tudo que estaria borbulhando 
naquele momento. O jogo gerou o nome do trabalho, que num primeiro momento seria 
Antwort, resposta em alemão. A minha resposta ao contexto, a resposta do outro em relação 
a minha pergunta e a minha resposta em relação a sensação gerada pelo traço da caneta em 
minha pele. A resposta de um corpo em situação de incomunicabilidade.

Figura 217 - “Antwort”, primeiro teste da caneta 
na pele, 2019. Foto: Edu Saorin. Acervo da 
artista.
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 Após ter a idéia da performance, uma das minhas metas do projeto do doutorado 
sanduíche, em reunião com o meu co-orientador Friedrich Weltzien apresentei o projeto da 
obra com as seguintes sketches:

Figura 218 - “Sketch 1”- Plano Frontal para proposta da 
performance “Antworte” (aqui o nome foi editado após a 
decisão da letra E no final da palavra).
Figura 219 - “Sketch 2” - Plano lateral/Diagonal para 
proposta da performance “Antworte” (aqui o nome foi 
editado após a decisão da letra E no final da palavra).
Figura 220 - “Sketch 3” - Plano Semi-Diagonal para 
proposta da performance “Antworte” (aqui o nome foi 
editado após a decisão da letra E no final da palavra).
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 Em seguida, com a aprovação do co-orientador e da direção da Hochschule Hannover, 
afinal a performance propunha um corpo nu e isso poderia gerar algum desconforto ou 
censura por parte dos coordenadores do centro de artes e design, seguimos para a produção 
e discussão do projeto em aula para o entendimento também dos alunos do curso de 
Performance II, junto à Profa. Dra. Ulrike Schoeller.
 Na interlocução com os estudantes, a professora que conduzia o curso e meu co-
orientador entendi que mudando a palavra de Antwort, para Antworte, ela teria um sentido 
imperativo, e que seria mais provocativo para o público. O nome do trabalho seria também 
uma resposta minha ao contexto e a vivência na Alemanha com um chamado e uma 
provocação. 
 “Antworte” se tornou então uma ação-instalação onde a partir da pergunta: o que é 
ser um estrangeiro? O público foi convidado a escrever uma palavra em meu corpo. Sem 
ver a palavra, apenas sentindo o traço da caneta em meu corpo, tento reproduzir a palavra 
em tempo real. Novas palavras são criadas, formando um desenho no espaço-instalação. A 
performance aconteceu em três lugares diferentes com experiências bem distintas entre si. O 
primeiro em Berlim, no Project Space/ galeria Display, o segundo em uma galeria montada 
por mim e pelos estudantes de performance no Hall da Hochschule Hannover, e o terceiro 
na volta do estágio sanduíche na Galeria Prego, em Porto Alegre. A pergunta permaneceu 
a mesma: o que é ser um estrangeiro?

Próxima página:
Figura 221 - Segundo teste de escrita na 
pele após a definição do nome do trabalho: 
“Antworte”, que viraria o convite oficial da 
performance. 2019. Foto: Edu Saorin. Acervo 
Pessoal da artista
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4.3 UMA AÇÃO EM TRÊS LUGARES DISTINTOS:
DISPLAY PROJECT SPACE BERLIN, GALERIA TEMPORÁRIA NO 

HALL DESIGN CENTER HOCHSCHULE HANNOVER E GALERIA PREGO

A performance aconteceu em três lugares distintos e como esta tese visa refletir em 
tempo real sobre como uma performance vira documento, se transformando num rastro: as 
descrições detalhadas, as fotografias, os vídeos de registro, assim como os possíveis novos 
trabalhos gerados por ela fazem parte da construção deste pensamento performativo. A 
cada repetição da ação feita presencialmente, uma experiência nova foi gerada. Por isso, a 
divisão deste subcapítulo se dará em três partes a partir de cada realização da ação.

4.3.1 Antworte na Vitrine ou A Nudez Intrusa

JeanLuc Nancy em seu artigo “El Intruso ”(2006), relata a experiência da estranheza 
de um intruso, no caso dele, um coração transplantado, que buscava adaptar-se a um novo 
organismo. Um outro coração de outrem iria habitar seu corpo. Uma vez que esse novo 
órgão está ali, ainda que por algum tempo, ele demora muito a se adaptar e a naturalizar-se 
com tudo o que antes pudera existir. A metáfora do coração estrangeiro de Nancy cabe para 
a metáfora da performance estrangeira numa vitrine num bairro em área central da cidade 
de Berlim.

O primeiro lugar onde apresentei a performance foi o Display Project Space, espaço 
onde eu também usava como estúdio de trabalho. O espaço possui área expositiva e atua 
na cena artística berlinense como um lugar de projetos curatoriais gerido pela curadora 
Maire Du Pasquier. No Display, realizei uma exposição intitulada “Dioptre”, em parceria 
com a artista brasileira, residente em Berlim, Roberta Vaz. Na mostra Dioptre mostrei 



275

trabalhos do projeto Corva, um vídeo também chamado “Diotre” em colaboração com Vaz e 
a performance “Antworte”, realizada pela primeira vez. 

Este espaço de projetos para práticas artísticas contemporâneas está situado na 
área central de Berlim, na divisa do bairro Schöneberg e Kreuzberg, com diversas galerias, 
ateliers de artistas, espaços de artistas, instituições culturais e museus na redondeza. Há 
também nesta região do bairro uma ocupação expressiva de imigrantes da Turquia.

O Display project space possui duas abordagens principais de atuação no espaço 
expositivo e dinâmica curatorial, que se encontram entre si e formam o fundamento da maior 
parte das exposições que passam pelo espaço: a ação performativa dos Rituais e o ciclo de 
exibição do Vitrine.

Vitrine, uma linha de conexão entre dentro e fora, vista e invisível, é um lugar para 
experimentar práticas curatoriais e de design de exposições. Os artistas são convidados a 
tomar posse da vitrine e/ou do espaço e criar um projeto em um sítio específico. O Rituais 
é o local onde ritos são explorados, inventados e criados, onde podem ser colocados como 
procedimentos simbólicos para discussões ou como performance envolvendo o público - 
seja como rituais de iniciação (saudação, festividade, inauguração, etc.) ou como ritual da 
manhã, como um café da manhã. Por exemplo, o projeto do curador Paul Polaris que convida 
regularmente pessoas de seu interesse e convidados para um café da manhã animado e 
discursivo.
 Nesta exposição ocupei o espaço da vitrine para estrear o trabalho “Antworte”, onde 
me propus a realizar três horas de ação por dia na vitrine, durante os dois dias da mostra. 
A proposta de estar naquela vitrine surgiu a partir de diálogos com a artista Roberta Vaz, 
que dividia a exposição Dioptre comigo. Pensamos que justamente pelo espaço possuir essas 
duas frentes curatoriais, pensando a performance e a vitrine enquanto articuladores do 
dentro-fora, isso também traria força à performance que justamente estava trabalhando 
com a temática da imigração e sobre ser um estrangeiro. A vitrine é um lugar de trânsito, 
de entre, que não é fora e nem dentro, o que potencializaria a ação trabalhando discurso das 
diversas fronteiras que separam e aproximam o outro e o eu.

Figura 222 - Vitrine vazia antes do começo 
da Ação “Antworte”, 2019 Foto: Andressa 
Cantergiani. Acervo pessoal da artista.
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 Na parede à esquerda de quem vê de fora estavam as instruções, escritas em 
português, inglês e alemão.

Figura 223 - Instruções da performance “Antworte”, ao 
lado da Vitrine, 2019. Foto: Andressa Cantergiani. Acervo 
pessoal da artista.
Figura 224 - Vista da Vitrine na rua no começo da ação 
“Anworte”, 2019. Foto: Roberta Vaz. Acervo pessoal da 
artista.
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É importante aqui sublinhar a questão do corpo nu nesta performance e talvez em 
todos os meus trabalhos. O corpo nu feminino, que em si carrega muitos significados, mais 
ainda o corpo nu feminino num contexto de imigração islâmica. O corpo nu é representado 
na história da arte desde os seus primórdios, na pintura, escultura, performance, fotografia, 
cinema, em todas as escolas e movimentos desde a pré-história, arte clássica, romântica, 
assim por diante. O nu artístico inclusive é considerado, tanto em discussões acadêmicas 
quanto artísticas, uma obra de arte em si. A nudez na arte refletiu os padrões sociais para a 
estética e moralidade de cada época. Muitas culturas inclusive toleram mais a nudez na arte 
do que na vida real, com diferentes parâmetros do que é aceitável ou não. Da mitologia ao 
erotismo, da anatomia às diversas representações e ressignificações da beleza ou do grotesco 
em períodos específicos.

O ser humano é o único animal que cobre o corpo com adereços e roupas. Segundo o 
antropólogo Leo Cordeiro, no “Ensaio sobre a Nudez”(2019), apesar da nossa anatomia ser 
de conhecimento para todos de sua genealogia, existe um pudor que não se justifica, se não 
pela cultura de cada indivíduo.

Na constituição brasileira, mais especificamente no artigo 233 do Código Penal  
Decreto Lei 2848, existente desde 1940, penalizase os infratores que expõemse nus em 
público com a pena de prisão de três meses a um ano, ou multa. A penalização se estende 
para ato obsceno que pode ser interpretado de nudez parcial a sexo explícito. Quanto ao ato 
obsceno, entendese que é uma ação revestida de sexualidade e que fere o sentimento médio 
de pudor, como a exposição dos órgãos sexuais, seios, nádegas e/ou práticas libidinosas 
em local público. A definição de espaço público se resume a um espaço acessível a número 
indefinido de pessoas tais como, ruas, praças, parques, etc. E lugares abertos ao público, 
onde qualquer pessoa possa entrar, sujeita às condições e normas deste espaço.
 “Antworte” acontecia num espaço privado aberto ao público com regras específicas; 
a performance acontecia na vitrine, no entrelugar entre o público e o privado da galeria, 
todavia, uma intrusão outra habitava o entre nós configurando barreira de estrangeirismo: 
a nudez enquanto atentado livre ao pudor.
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 O fato é que essa lei brasileira é muito antiga, e assim como os valores morais mudaram, 
a lei também deveria passar por uma revisão. Segundo Cordeiro, ainda que uma cena de 
nudez em local público possa ofender ou causar desconforto, é ilegítima a intervenção do 
direito penal, já que o ato obsceno pode ser usado como um ato de comunicação (2019, p. 
10).

Na constituição Alemã, país do FKK - Cultura Livre do Corpo - a nudez é considerada 
um ato de liberdade e não existe lei de atentado violento ao pudor. Mas existem lugares que 
são destinados ao naturismo. Na Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, 
Deutscher Bundestag, no Artigo 2 (Direitos de liberdade), tem-se que todos têm o direito 
à vida e à integridade física. A liberdade da pessoa é inviolável e, no artigo Artigo 5 
(Liberdade de opinião, de arte e ciência), temse que todos têm o direito de expressar e 
divulgar livremente o seu pensamento por via oral, por escrito e por imagem, bem como 
de informar-se, sem impedimentos, em fontes de acesso geral. A liberdade de imprensa e a 
liberdade de informar através da radiodifusão e do filme ficam garantidas. Não será exercida 
censura.

A priori, meu corpo não estaria infringindo nenhuma lei, afinal a constituição alemã 
protege a liberdade de expressão em espaços artísticos. Apesar da contradição e paradigma 
da vitrine, meu corpo estaria posicionado do lado de dentro, fincando os pés num espaço 
artístico, onde a censura não pode ser exercida.

 Na performance “Antworte’’, não havia comunicação verbal com as pessoas, o 
que dificultou até a primeira pessoa criar coragem de escrever na minha pele. Falar da 
incomunicabilidade implicava não só quebrar barreiras internas em mim, mas no outro. O 
corpo nu ao mesmo tempo que facilitaria a escrita e a sensação na pele, seria um obstáculo 
criado propositalmente como forma de atração e repulsão. A proposta estaria lançada, agora 
se ela teria adesão para existir, seria comprovado somente através da ação.

Depois de quase uma hora de ação, o público começou a escrever algumas palavras 
timidamente no meu corpo, com muita cautela e receio. Meu corpo nu cada vez mais se 
colocava como uma afronta para o público que passava pela rua e se intimidava para entrar. 
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A pele de vidro transparente que revelava um corpo de mulher, desnudo e vulnerável 
era sinônimo de algum tipo de agressão e violência com o entorno de um espaço de arte 
contemporânea em uma rua na área central de Berlim, a cidade do FKK - Freiköpewrkultur 
ou Cultura Livre do Corpo.

A dúvida, o medo e os olhares desconfiados da vizinhança, de cada corpo com seus 
casacos voluptuosos, cachecóis, luvas e mantas me atravessavam naquela tarde de -1 Grau 
Celsius. Algo inesperado e não cotidiano estaria acontecendo. No meu interior, além de toda 
a sensação de desproteção e de estar naquele fora-dentro de uma vitrine e todas as camadas 
semióticas possíveis de associação, sentia que haviam duas performances acontecendo, uma 
era apenas a observação do corpo nu pelos passantes em uma tarde gélida e escura na Mais 
Steinstrasse, 16; a outra, a ação proposta da escrita das palavras pelo público no meu corpo.

A partir do momento em que o corpo começou a tomar-se por palavras, e a vitrine 
começou a ser rabiscada por mim, me detive a sentir os traços e a estar somente ali. Em 
paralelo, com o corpo atento e em estado de alerta, a inevitável impossibilidade de perceber 
o entorno se apresentava. Os olhares eram ríspidos e profundos, o que colocava uma lente 
de aumento ao fenômeno do ser/estar estrangeiro, ou ser uma estranha naquele contexto. 

Havia mais uma camada a ser observada ali, que era o ser estrangeira num contexto 
de imigração turca, onde a relação com o corpo da mulher e o corpo nu é muito diferente 
da dos alemães. Com aproximadamente 3,4 milhões de pessoas, a comunidade turca da 
Alemanha é a maior do país. Metade tem a nacionalidade alemã graças à lei de 200083 que 
a outorga automaticamente aos turcos nascidos na Alemanha, depois de, pelo menos, oito 
anos residirem com a família no país. Não pretendo aqui fazer uma análise de nenhum tipo 
de especificidade da imigração, mas chamar a atenção para o fato de que isso explica um 
olhar outro para o corpo feminino na cidade de Berlim, neste bairro e rua, e como isso afetou 
a experiência da performance “Antworte” e como ela deixa o seu rastro.

O “desnudamento” do corpo dos primeiros homens deve ter precedido 
a consciência da nudez do seu corpo. Esta “descoberta” do corpo 

83 Fonte: https://www.btg-bestellser-
vice.de/pdf/80208000.pdf. Último acesso 
21/04/2021.

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf
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humano, que deixa aparecer a “corporeidade nua”, este impiedoso 
desnudamento do corpo com todas as marcas da sua sexualidade, 
que se torna visível para os olhos agora “abertos” em consequência 
do pecado, só pode ser compreendida pressupondo-se que antes do 
pecado estava “coberto” o que ficou agora “descoberto”, o que antes 
estava velado e vestido o que é agora desvelado e despido (AGAMBEN,  
p.74).

A partir deste momento, a dualidade de duas situações antagônicas atravessam o estar 
em público no momento de minha ação: a cultura muçulmana e o movimento FKK. 
Freikörperkultur (FKK) é uma expressão em alemão que significa cultura do corpo livre. 
A sigla é internacionalmente reconhecida entre os adeptos do naturismo, e frequentemente 
utilizada para identificar locais ou associações naturistas mesmo em países onde não é falada 
a língua alemã.
A cultura livre do corpo surgiu nos anos 1990 e veio para a Alemanha da Escandinávia no 
intuito de deserotizar o corpo. A historiadora da cultura Maren Möhring, em entrevista para 
o Goethe Institut sobre a imagem do corpo na Alemanha, fala que o movimento nudista da 
Cultura do Corpo Livre (FKK), na Alemanha, se deu ao trabalho de “deserotizar” o corpo. 
Segundo os nudistas, o corpo não é, em si, capaz de excitar sexualmente. Para eles, é o olhar 
que voltamos para o corpo que está carregado de erotismo84.
Nesse contexto, a performance em Berlim acabou sendo completamente diferente dos outros 
lugares onde foi apresentada. É neste antagonismo de tensões que o instante presente entra 
em negociação com o que já era então estranho. Meu corpo está em camadas de ambientes 
estranhos sendo duplamente um intruso.

El intruso se introduce a la fuerza, por sorpresa o por engaño, en 
todo caso sin derecho y sin haber estado previamente admitido. 
Es necesario que haya intruso en el extraño, sin lo cual éste pierde 
su extrañeza. Si tiene derecho de entrada y de permanencia, si es 

84 Fonte: https://www.goethe.de/
ins/br/pt/kul/fok/koe/20480260.html?-
forceDesktop=1. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/fok/koe/20480260.html?forceDesktop=1
https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/fok/koe/20480260.html?forceDesktop=1
https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/fok/koe/20480260.html?forceDesktop=1
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esperado y recibido sin que nada suyo quede al margen de la espera 
y de la acogida, entonces ya no es más el intruso, pero tampoco es 
el extraño. Tampoco es lógicamente recibible ni éticamente admisible 
excluir cualquier intrusión en la llegada de un extraño. (NANCY, 
2006, p.147).

A performance é também uma intrusa, uma invasora, uma estrangeira que intercepta 
o tempo o espaço subitamente, mesmo que com hora marcada; há sempre algo de inesperado 
e acidental em uma ação presencial. Sempre há algo que não estava previsto, ou que o artista 
e o público não acessam. O fato é que não se sabe como a ação se desenvolverá, ainda mais 
com a participação do público.

No primeiro dia de ação, ainda que atravessada pela descrição das contradições 
e dos antagonismos acima, que já se configura uma composição de drama e/ou conflito, 
palavras encarnadas na pele tais como entre, fora, in between, deslocado, land, novo, planos, 
descoberta, vulnerável, enchiam esse corpo estrangeiro de significados.

No segundo dia, na segunda hora de ação, além de todos os paradigmas enfrentados, 
uma situação ainda mais inusitada aconteceu. A vitrine já estava preenchida por palavras, 
meu corpo também borrado, até que num dado momento a polícia alemã invadiu a 
galeria, entrando e questionando o que estava acontecendo, e em seguida uma série de 
questionamentos e comentários abusivos foram direcionados à mim, que estava em uma 
condição de fragilidade extrema. A polícia relatou haver uma suposta denúncia feita por 
vizinhos e por isso eles solicitaram que a performance fosse finalizada.

Consegui negociar quinze minutos com os policiais alemães que tentavam se 
comunicar comigo em alemão, pois não falavam inglês. Neste momento há outra camada 
de incomunicabilidade: a censura. A censura também acontece numa zona em que não 
há negociação, não há escuta e comunicação. A censura é uma resposta extrema de 
incomunicabilidade.

Giorgio Agamben, no ensaio Nudez (2015), coloca o problema da veste sagrada, 
relacionando com o inexorável mito de Adão e Eva, onde esses corpos se depararam com a 

Figura 225 - “Antworte”, Display Project Space - 
primeiro dia de ação, 2019. Foto Roberta Vaz. Acervo 
pessoal da artista.
Figura 226 - “Antworte”, Display Project Space - 
segundo dia de ação um pouco antes da chegada da 
polícia, 2019. Foto Roberta Vaz. Acervo pessoal da 
artista.
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nudez em dois momentos muito breves, a primeira ao colocar a tanga de folhas de figueiras 
e a outra ao retirar a tanga para vestir a pele entregue à eles por Deus. Os corpos que estão 
diante do olhar “divino” não se encontram nus, mas estão cobertos por um véu sagrado. A 
Nudez aos olhos da Bíblia Sagrada sempre tem uma conotação negativa.

No início do ensaio, Agamben começa descrevendo a performance de Vanessa Beecroft, 
na Neue Nationalgalerie, no dia 05 de abril de 2015, em Berlim. Nesta performance, cem 
mulheres nuas (vestiam collants transparentes, que aparentavam estar nuas) se colocam em 
diferentes posições na principal sala na entrada no Museu. Agamben chama atenção não só 
para a postura de indiferença, mas para a reação atônita, tímida e curiosa do público. Dúvida 
e desconforto eram sensações que aqueles cem corpos de mulheres diversas causavam na 
ocasião.

Agamben faz ainda um paralelo com o filme Salò (1976), de Pasolini, no momento em 
que genarcas se preparam para inspeção das vítimas que serão minimamente examinadas; 
ou então na prisão de Abu Ghraib, onde militares americanos estão diante do amontoado dos 
corpos nus de prisioneiros torturados. Não é neste mesmo lugar que meu corpo se encontrava, 
naquela vitrine, mas ele era inevitavelmente abjeto e objeto, um corpo duplamente censurado 
pela vizinhança, pelo poder do Estado e pelo seu estrangeirismo.

Apesar do corte inesperado, ele acaba trazendo algo inevitável quando um corpo nu 
se coloca em público num espaço de trânsito e não-lugar como uma vitrine: a censura.

Como afirma Agamben, na nossa cultura, a nudez é inseparável de uma marca 
teológica (AGAMBEN, 2015, p. 73). A pele de vidro me coloca nesse lugar de exposição 
onde o inevitável e talvez infinito corte da censura atravesse aquilo que nunca desejamos 
viver numa experiência de arte.

Figura 227 - Vanessa Beecroft, 8 de abril de 
2005, Neue Nationalgalerie.
Figura 228 - Display Project Space, Berlim, 
Alemanha. Primeira vez em que fiz a ação, 2019. 
Foto: Roberta Vaz. Acervo da artista.
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4.3.2 “Antworte” na Cidade de Hannover: a Nudez no Contexto Universitário 
e o Estrangeirismo com Participação do Público

O primeiro lugar a ser planejado como contei anteriormente, foi a realização no hall 
do Design Center, o edifício principal das faculdades de Artes e Ciências na Hochschule 
Hannover. Após a experiência da performance em Berlim, que acabou sendo um ensaio com 
camadas de informações inesperadas, a performance aconteceu nesta galeria temporária que 
construímos no Hall.

Aqui a relação com a nudez se deu numa escala de cuidado, reparação e consciência 
de gênero. Quando apresentei o projeto junto ao meu co-orientador alemão para a diretoria, 
minha preocupação após a experiência traumática na galeria Display em Berlim, era de 
novamente passar por algo constrangedor e violento. A resposta da diretora foi demonstrar 
uma preocupação em relação a possíveis assédios ou bullying que poderiam surgir por parte 
dos alunos, visto que pela localização isolada do Campus universitário da cidade, quem 
circula neste ambiente são alunos, professores e funcionários da academia.

Com a segurança de entender que existia uma preocupação com meu corpo e minha 
vida no momento da performance, a situação me trouxe uma segurança e um estar à vontade 
muito diferente da experiência anterior, onde meu corpo se encontrava em estado de adrenalina 
e alerta. Meu corpo estava ativado pela ação, trazendo um estado de observação, porém 
eu não sentia medo como na performance anterior. Mesmo me sentindo confortável, era 
interessante agora perceber que estando em uma zona de proteção eu conseguia observar mais 
profundamente como isso afetava o outro, e como eles reagiam ao meu corpo naquela situação. 
 Escolhemos um dia e horário de bastante movimento no campus e divulgamos com 
pouca antecedência para que a surpresa fizesse parte. O estado de choque de algumas pessoas, 
e outras completamente naturalizadas com a situação, me causaram curiosidade. Algumas 
estratégias tiveram que ser tomadas, pois demorou um tempo para o público e passantes 
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Figura 229 - Início da performance “Antworte”, 
em Hannover, 2019. Foto Edu Saorin. Acervo 
pessoal da artista.
Figura 230 - Começo da participação do público 
na performance “Antworte” em Hannover, 2019. 
Foto Edu Saorin. Acervo pessoal da artista.
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entenderem que se houvesse participação alguma coisa mudaria no espaço. Tivemos que 
colocar o papel com as instruções interpelando o caminho para o público entender como um 
chamado. 

Um corpo nu mesmo que numa zona de proteção, é ainda um corpo nu, um corpo 
tabu. Ele por si só é um corpo contraditório, que aproxima e afasta. Tem algo na participação 
muito interessante, que é um efeito cascata. Quando uma pessoa do público vê a outra 
participando, ela se encoraja a participar também. Esse fenômeno não ocorreu em Berlim, 
mas ocorreu em Hannover e também em Porto Alegre, na Galeria Prego.

Assim que as primeiras pessoas começaram a escrever no meu corpo, a ação seguiu 
ininterruptamente a ponto de não existir quase mais espaço na pele para tantas palavras. 
Um exercício coletivo floresceu, de querer dizer, de querer expressar, realmente senti que 
a ação estava acontecendo e o público estava estimulado a ver aquele corpo e aquele espaço 
tomado por palavras. Uma construção coletiva daquela performance acontecia e eu via a 
proposta que eu havia concebido de fato funcionar.

Para Agamben a nudez não é um fato, mas um acontecimento que nunca cessa a 
ideia e ligação teológica, que denota uma ausência de veste ou o estar coberto pelo sagrado, 
o que, ao contrário disso, transforma o corpo no pecado e no fora da ordem, que traz para 
o corpo nu, esta inexorável conotação, sobretudo o corpo feminino. Acontecimento que 
nunca alcança sua forma completa, forma que não se deixa capturar integralmente no seu 
acontecer, a nudez é, literalmente, infinita, nunca cessa de acontecer. 

“A olhos tão profundamente  (mesmo se inconscientemente) condicionados 
pela tradição teológica, aquilo que surge quando se tiram as vestes (a graça) não é mais 
que uma sombra destas, e libertar totalmente a nudez dos esquemas que só nos permitem 
concebêlas de modo privativo e instantâneo é uma tarefa que requer uma lucidez incomum” 
(AGAMBEN, 2009, p.97).

Próxima página:
Figura 231 - “Antworte”, galeria temporária 
construída no Hall do Design Center, Hochschule 
Hannover, Alemanha. 2019. Foto Edu Saorin. 
Acervo pessoal da artista.
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 Interessante ver a relação das palavras escritas, a maioria em inglês e alemão, e 
algumas até em português. O que revela um desejo de acolher, um desejo de alteridade e 
reparação com o estrangeiro, tão excluído e alvo de tantas discussões e exclusões. Aqui as 
principais palavras foram: juntos, cuidado, chance, coragem, gracioso; mas também sozinho, 
solidão, medo, tensão.
 Para a maioria da platéia, naquele contexto e naquela cidade, a atitude em relação a 
uma estudante brasileira, sabendo de toda a situação econômica e social do Brasil como um 
país de 3o mundo, era a de escuta e acolhimento, o que trazia uma relação de participação 
efetiva e de naturalização com o meu corpo nu. Uma relação de cuidado e aproximação 
afetiva.
 Em uma experiência era impossível tirar a veste teológica, como coloca Agamben, 
colada no corpo; na outra, havia um despir-se em comunhão. O artista da performance se 
coloca em ação como alguém que se despe, se desnuda metaforicamente para se doar para 
uma ação e para o espectador ou uma câmera, ainda que possa estar com roupas físicas, sua 
exposição é como um desnudamento. A partilha acontece quando o desnudarse metafórico do 
artista se encontra com o desnudarse do público. Nesse experiência em Hannover, acontece 
o desnudar-se coletivo, não somente na transcendência do caráter teológico e opressor que 
os olhos do outro pesavam sobre a minha nudez real e metafórica na vitrine em Berlim, mas 
sobre a ideia da entrega, do doar-se e da construção de um trabalho de forma coletiva, que 
de fato foi interrompido pela censura.
 Neste espaço de arte colaborativa criada em uma experiência múltipla e heterogênea 
específica em Hannover há a criação de uma heterotopia, onde juntos entramos em um espaço 
que não existiu e que é/foi criado no aqui e agora daquele momento único de comunhão. 
Apesar da criação de uma galeria temporária num ambiente público e com grande movimento 
da Universidade Hochschule Hannover e ainda que o espaço em branco montado gerasse a 
expectativa aos desavisados de que algo aconteceria ali, um pequeno grupo que eu estava 
trabalhando colaborou com o processo e montagem da performance preparados para uma 
experiência. Ainda assim, criei um espaço de deslocamento do cotidiano daquele pavilhão do 
Centro de Artes e Design, quase em frente a cafeteria.

Figura 232 - “Antworte”, Galeria temporária construída 
no Hall do Design Center, Hochschule Hannover, 
Alemanha, 2019 [2]. Foto Edu Saorin. Acervo pessoal 
da artista
Figura 233 - “Antworte”, Galeria temporária construída 
no Hall do Design Center, Hochschule Hannover, 
Alemanha, 2019 [3]. Foto Edu Saorin. Acervo pessoal 
da artista.
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 A plateia ou espectador se difere do público pelo seguinte motivo: o público são 
as pessoas que inevitavelmente frequentam aquele espaço cotidianamente e precisam 
transitá-lo para as suas tarefas diárias. O espectador ou plateia são as pessoas que estão 
especialmente para viver uma experiência num determinado horário. Há uma diferença 
de predisposição entre o público e o espectador. E, ainda, entre os espectadores existe 
o engajado e contemplativo. O engajado, que podemos também chamar de participativo, 
performativo, é aquele que mergulha na proposta, que experimenta e começa a ser parte 
dela. Aquele que faz a proposição participativa acontecer. E o outro observa mas não coloca 
seu corpo na ação. Ambas são formas de participação, porém um interfere no resultado da 
proposta e o outro não.
 Este público engajado é também autor da obra e juntos somos autores do trabalho, pois 
mudamos o rumo do acontecimento em conjunto. Juntos criamos este espaço colaborativo, 
de questionamentos, dúvidas, caos e um lugar que só existe naquele momento, como uma 
utopia localizada, como Foucault descreve na conferência radiofônica a pronunciar sobre o 
espaço, em 14 de março de 1967. Nesta conferência que primeiro intitulase “Heterologias” 
e, depois, publicada em uma revista italiana, L’architettura, logo após na exposição Idée, 
Processus, résultats, no Martin-Gropius-Bau em Berlim.
 Logo em seguida a conferência foi publicada pelo título “Outros Espaços ou as 
Heterotopias”(1967). Esses espaços diferentes são a contestação dos espaços onde vivemos, 
uma ciência-heterotopologia-dos espaços absolutamente outros.
A heterotopia de Foucault é a metáfora do navio, que está na verdade em lugar nenhum, um 
pedaço flutuante, lugar sem lugar, com vida própria fechado em si, livre em certo sentido, 
mas fatalmente ligado ao infinito do mar (FOUCAULT, 2015). 
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4.3.3 Antworte na Cidade de Porto Alegre: Estrangeira no seu Próprio País

 Na introdução escrita por Abraham Kaplan para o livro “Arte como Experiência” de 
John Dewey (2010), o autor começa contando que pouco depois de Martin Buber ter deixado 
a Alemanha e se instalado em Israel perguntaram-lhe como estava se virando com o hebraico 
e ele respondeu: “agora sei o suficiente para fazer que me entendam, mas, infelizmente, não 
o bastante para ser compreendido” (DEWEY, 2010). Kaplan traz essa fala para tratar da 
tradução da obra de Dewey, que embora tenha escrito em sua língua mãe, passou a vida sem 
o êxito de se sentir compreendido.
 Um dos meus desejos era realizar a ação no Brasil, na sequência do meu retorno da 
Alemanha. Para além de uma experiência transformadora de processos artevida, achei que 
para esgarçar os limites desta proposta eu precisava de repetição. Essa é uma das poucas 
performances que fiz que despertou esse desejo. Este estado que a repetição traz em uma 
ação é importante para o seu vestígio, mesmo que efêmero, em cada contexto a repetição 
gera um diferente desdobramento.
 O estímulo do artista é infinito, de fato como já comentei no breve recorte da Pequena 
História do Rastro Performativo, no capítulo primeiro desta tese. Há muito da vida dos 
artistas na produção de performance, os estímulos estão ao nosso redor. O mesmo corpo que 
toma banho, que limpa a casa, que vai ao supermercado, é o corpo que produz performance e 
arte. O corpo que desenha, faz escultura, instalações também é um corpo em ação. A arte e a 
vida são complementares, acabamos trazendo para o trabalho as situações da nossa história 
como perguntas e respostas da vida. “Antworte” é sobre isso.
 Em janeiro de 2020, a convite do gestor da Galeria Prego, em Porto Alegre (RS), a 
exposição Dioptre realizada em Berlim foi montada e com ela a experiência da performance 
“Antworte”. A ação se inscreveu no meu corpo, com a mesma proposta de participação do 
público num contexto totalmente diferente. As palavras seriam escritas na minha língua 
mãe, o português, pela primeira vez. Pessoas próximas, amigos e familiares poderiam estar 
perto, amigos poderiam registrar, já existiam pontos e zonas de conforto que confrontavam 
com a proposta, mas ainda assim era preciso testar.

- A quem mais amas tu, homem 
enigmático, dize: teu pai, tua mãe, 
tua irmã ou teu irmão? 
-      Eu não tenho pai, nem mãe, 
nem irmã, nem irmão.
- Tens amigos?
- Você se serve de uma palavra 
cujo sentido me é, até hoje, 
desconhecido.
- Tua pátria? 
-      Ignoro em qual latitude ela 
esteja situada.
- Eu a amaria de bom grado, 
deusa e imortal.
- O ouro?
- Eu detesto como vocês detestam 
Deus.
- Quem é então que tu amas, 
extraordinário estrangeiro? 
-    Eu amo as nuvens…as 
nuvens que passam lá longe…
as maravilhosas nuvens! 
(BAUDELAIRE, 2009, p. 19)
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 A Galeria Prego fica situada no bairro Bonfim, bairro boêmio da cidade de Porto 
Alegre, numa casa colaborativa compartilhando espaço com uma agência criativa e uma 
marca de design de sapatos contemporâneo chamada Okoko e Abel. Neste dia, além da 
abertura da exposição galeria, uma festa estava programada para arrecadação de fundos 
do espaço. A galeria ficava no segundo andar, uma pequena sala com teto de zinco e piso de 
madeira. Resolvi fazer a performance no canto oposto da escada, de modo que quem subisse 
não se depararia com meu corpo nu, no intuito de tentar gerar algum tipo de impacto visual 
e de provocação para a participação ou não.
 “Antworte” poderia ser apenas o signo da nudez, uma ação visual onde um corpo nu se 
posiciona num determinado lugar e encara um a um. O encarar a plateia faz parte de uma 
espécie de constrangimento, uma tentativa segunda de sair da zona de conforto, a entrada 
no outro pelas portas na percepção da visão. O entrelaçar-se pela imagem do meu corpo e 
pelo encontro das pupilas. Como Bourriaud discute no livro “Estética Relacional” citando 
Serge Daney, “toda forma é um rosto que nos olha, o que se torna uma forma quando 
está mergulhada na dimensão do diálogo? “(BOURRIAUD, 2009). Poderíamos encerrar a 
discussão nesse estágio, mas há outra discussão e tentativa de diálogo sensorial, cognitivo e 
participativo aqui neste trabalho para entender o que fica dele.
 A sala estava cheia, aproximadamente beirando os 40 graus no verão portoalegrense 
lancinante. Minha pele escorria suor. Um frio na barriga das estreias somado ao suar frio da 
pressão baixa do meu corpo e ao suor quente da sala de exposição. A ideia de que a escrita 
na pele poderia falhar pela condição climática me deixava um pouco preocupada e excitada 
com a possibilidade de ter que improvisar com o inusitado.
 Além de se dar no contexto local, tinha algo de diferente que não somente o horário 
das dezenove horas, hora da abertura da exposição, marcando o começo da performance. 
Incrivelmente, a plateia, mesmo aparentemente preparada para ver uma performance, 
demorou a interagir com o meu corpo.
 Há um estado de confiança da plateia ao participar de uma proposição presencial ao 
vivo, um instinto de matilha, que quando um começa, muitos começam, e assim a participação 
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encadeia sua dança nos corpos e mãos que seguram a caneta de tinta acrílica que desenha 
letras que significam o que cada um sente ao ler a minha pergunta.
 A ideia de ser/estar estrangeira no seu próprio país, na língua materna, me faz sentir 
como Dewey, porque apesar de ter nascido em uma cidade próxima, e estar no país onde 
nasci (isso me fez pensar muitas vezes no sentido de realizar essa performance no Brasil) 
justamente neste momento de traduzir a sensação do traço na pele para a parede o abismo 
continua, e parece que é ainda maior, pois ao me deparar com a incomunicabilidade profunda 
em um lugar onde eu achei que seria mais fácil, que me sentiria em casa, com uma situação 
tão difícil e tão distante do que eu esperava, desabei a chorar e passei a performance inteira 
chorando ao ponto de soluçar. As lágrimas escorriam mais do que o suor e, novamente, 
minha fragilidade estava em carne viva ali para que todos pudessem prová-la.
 O vínculo só se dá por responsabilidade (BOURRIAUD, 2010). Isso porque o relacional 
passa pelo rosto, ela não existe sem o olho, meu olhar molhado e vermelho, carregava consigo 
o buraco da incomunicabilidade e ao mesmo tempo da transcriação.
 Existem diversos códigos arte participativa, entre eles o do respeito, da desconfiança, 
de partilhar um tempo, um espaço comum; a comunhão se dá também pela estranheza do 
erro pela tentativa. Esse tipo de ação não se espera ter controle, não se espera saber o 
que irá acontecer. O trabalho se constrói através do descontrole. E é nesse abismo, que 
algo sobre as relações acontecem, onde já não se sabe mais onde é o início, o fim ou meio e 
tampouco já importa algum limite. Quem determina o tempo é a autonomia da ação.
 Essa autonomia da presença da ação, desse instante presente, carrega os vínculos e 
lugares de existência de cada um que passou impressas na parede. Talvez aqui no Brasil, 
lugar em que escrevo esse texto, essa ação tenha um sentido mais intimista e não atravesse 
as pessoas de uma forma direta, podendo ser índice para uma reflexão futura, talvez de 
estranhamento do seu corpo e existência dentro de uma sociedade muito mais desigual e com 
muitos estrangeirismos que refletem nessas camadas e diferenças de classes sociais.
 Porém, entendo essa reflexão de ser estrangeiros no nosso próprio país, na nossa 
própria casa, ou no nosso próprio corpo, atrevesse de maneira muito mais interessante nessa 
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discussão do rastro performático, ou no pós-performance. Por este motivo entendo que no 
Brasil, ser mulher tem outra conotação, ser mulher branca outra, mulher artista outra, e 
ainda, realizar uma performance em um espaço de arte outra. Essa performance em um 
espaço não institucional, ou até mesmo no espaço público, poderia, além de ser censurada, 
ter reações bem violentas. Acredito que, como cita Djamila Ribeiro, em seu livro “O que 
é lugar de fala?” (2018) não existe mulher e nem ser humano universal. Todas as ações 
estão localizadas a partir de um sujeito e identidade específicas e é neste lugar que esta 
performance se encontra. No desconsertar, o que chamamos de casa, o que chamamos de 
nosso lugar, a desconstrução deste lugar, se é que podemos dizer que ele existe.

4.3.4 Antworte no Isolamento Social por Covid-19

 Com o isolamento social, estamos condicionados a buscar alternativas para as nossas 
práticas, entre elas o fazer performance. A performance se transporta para o ambiente on-
line também numa operação de transcriação haroldiana, essa metáfora da dança do intelecto 
das línguas e linguagens. A transcriação, para Campos (2012), sempre foi um projeto em 
construção, além de um procedimento estético e criativo, é uma viagem entre literaturas e 
línguas.
 Nesse ponto, podemos fazer uma relação dessa operação com a performance, um lugar 
em constante transformação, inclusive sobre a elasticidade de sua definição. “Antworte” on-
line aconteceu através da plataforma Instagram dentro da programação da Sp-Arte viewing 
room, dentro do stand da Galeria Mamute. Novas instruções foram criadas para este novo 
ambiente em que a performance se desenhou. A primeira era que o público participava 
através do chat, no modo “ao vivo” do Instagram, uma ferramenta de compartilhamento de 
vídeo em tempo real, que possui um chat para comentários e o primeiro comentário pode ser 
fixado por quem está realizando a transmissão da live.

Figura 234 - Gabriel, meu filho, escrevendo em 
minha pele. “Antworte”, Galeria Prego, 2020. 
Foto: Dani Amorim. Acervo pessoal da artista.
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 Pensando em como se daria a ação da escrita na pele, resolvi convidar meu filho 
Gabriel para ser o tradutor do público em minha pele, pois era preciso que alguém fizesse 
essa mediação. Gabriel foi meu médium, o meio por onde a informação passava, e de alguma 
forma isso gerava um sentido duplo na nossa relação. Ele foi gerado dentro de mim. Nossos 
filhos são de alguma maneira uma extensão do nosso corpo e vem ao mundo por uma 
cicatriz, o umbigo, que rompe com essa extensão física, mas ela segue. Nossos filhos são 
nossos rastros, antenas que captam o que somos e de alguma forma nos levam depois que 
desaparecemos.
 Fazer esta ação com meu filho me levou para um outro entendimento desta performance, 
afetada por toda a questão da maternidade e das relações de cuidado e comunicação, tão 
afloradas nesse momento de isolamento da Covid19. A pandemia forçou um convívio muito 
mais intenso, demandando cuidados, atenções por vezes perdidas em outros momentos da 
vida e que neste contexto se tornam exaustivas. Demoramos um tempo para sentir a duração 
e efeitos colaterais desse momento. Vivemos este rastro da pandemia e o viveremos por um 
bom tempo.
 Convidálo foi um desafio e prova de confiança. A performance estava nas mãos de uma 
criança de 9 anos. Seu andamento, seu ritmo e o seu sentido. As palavras passaram pelo 
meio internet/instagram, depois por Gabriel, até chegar na minha pele. Um caminho longo 
e instantâneo.
 Fixamos a mesma pergunta  O que é ser uma estrangeira?  nos comentários do modo 
ao vivo. Criamos uma demarcação espacial com o papel e enquadramento com a câmera para 
delimitar nossa área de atuação.
 Julia Kristeva (1994) diz que podemos nos sentir estrangeiras no nosso próprio país, 
na nossa própria casa. E o que seria o espaço das redes sociais numa discussão do que é 
ser uma estrangeira? De como esse corpo se sente estrangeiro no aqui e agora, pensando 
na produção infinita de conteúdos e de esvaziamento de relações que estes ambientes 
proporcionam, disparadores de solidão, estranhamento e abjeção? Nesse momento de 
pandemia, todos estamos nos sentindo um pouco estrangeiros de nós mesmos, nas redes, em 
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nossas casas, em nossos corpos ilhados. Como arquipélagos nos conectamos entre nós, mas 
estamos distantes de uma sensação de conforto com esta realidade, horrendamente chamada 
de novo normal.
 Como marca de um fenômeno histórico que nos traz essa sensação de suspensão da 
realidade, o ser estrangeira chega com ainda mais uma camada: a produção dessa presença 
nas redes. Como uma intrusão, mas também como interlocução.
 Para Gumbrecht (2016), a presença é o lugar de onde conseguimos parar de dar 
sentido para as coisas. Onde conseguimos deixar a nossa necessidade de conceitualizar tudo 
para viver a experiência. O sentido espiritual ou da interpretação, hermenêutica e metafísica 
estão sempre hierarquicamente superiores à corporeidade, materialidade, o que o autor 
denomina a “coisidade do mundo”, que seria a experiência não conceitual. Essa necessidade 
hermenêutica de conceitualização de tudo nos levaria à perda do mundo. Ou voltamos à 
presença ou chegaríamos a esse lugar de intelectualidade pura.
Em “Produção de Presença  o que o sentido não consegue transmitir”, Gumbrecht define 
presença como algo que não possui uma relação temporal, mas uma relação espacial com 
o mundo e seus objetos. Os objetos em “presença” são chamados por eles de “coisas do 
mundo”, que uma vez colocados em relação com os corpos do mundo, evocam uma referência 
ao desejo de “imediatez”.
 “Uma coisa “presente” deve ser tangível por mãos humanas - o que implica, 
inversamente, que pode ter impacto imediato em corpos humanos. Assim, uso ”produção” 
no sentido da sua raiz etimológica (do latim producere), que se refere ao ato de “trazer para 
diante” um objeto no espaço.” (GUMBRECHT, 2016, p. 14)
 Essa ideia em torno da presença é melhor discutida no capítulo um , mas volto a ela 
aqui, para polemizar a idéia de presentificação, epifania e deixis como um possível campo 
epistemológico não hermenêutico e não metafísico, para entendermos a presença e como 
os efeitos da presença continuam reverberando em nós num ambiente como a internet e as 
redes sociais.
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 A presença é produzida no estúdio, entre eu e Gabriel, e ela reverbera nos outros corpos 
através da imagem em tempo real. Se a presença se produz através dessa coisidade, então 
o que a plateia contempla e participa através da imagem bidimensional acontece através da 
ausência, no sentido ambivalente de que é uma ausência do corpo real, mas que existe de 
forma virtual.
 Gumbrecht também fala se sua aproximação com Jean Luc Nancy no livro “To Birth 
Presence”(1993), onde Nancy afirma que a presença não pode fazer parte de uma situação 
permanente, nunca pode ser uma coisa a que, por assim dizer, nos possamos agarrar. Para 
Nancy, pelo menos a presença, nas condições contemporâneas, é o nascimento, “a chegada 
que apaga a si mesma e devolve a si mesma”. (GUMBRECHT, 2016, p. 82).
 A performance no espaço digital reverbera com ambivalências capazes de modificar os 
próprios códigos da presença e da ação em performance. A performatividade, então, se dá 
em múltiplos lugares, corpos, em forma de participação, até mesmo na rede de transmissão 
de dados e no algoritmo que escolhe o público que acessa as redes da SP Arte e da Galeria 
Mamute.
 Gumbrecht também traz o conceito de temporalidade extrema, trazendo outro autor para 
discussão, Karl Heinz Boher, que discute o súbito, o caráter efêmero de certos surgimentos 
e partidas, como característica fundamental da experiência estética, se referindo a isso como 
“negatividade estética”, a “ negatividade da consciência da presença evanescente” (2002, 
p.7).
 Como coloquei no capítulo um, “Aorista”, realizei transmissões ao vivo, tanto pelo 
Youtube, quanto pelo Instagram, em 2018, no trabalho “Combate”, no contexto desta 
exposição. De alguma forma também estava isolada, por um período de 8 dias em uma 
instituição. As redes sociais são também uma instituição. Naira Ciotti em sua tese de 
doutorado de título “O museu como mídia: performance e espaço colaborativo” (2005) 
afirma que



296

Através dos mecanismos tecnológicos surge um museu sem paredes, 
um museu sem lugar. Nos nossos computadores está virtualmente um 
museu imaginário, um acervo digital que fica escondido dentro de cada 
hard disk. Diretamente ligados à idéia de espaço virtual, os museus 
imaginários são como uma entidade autônoma. Não estão inseridos 
em nenhum contexto específico ou endereço presencial. (CIOTTI, 
Naira, 2005. p. 10).

 A performance aconteceu durante uma hora e Gabriel entrou num estado de silêncio e 
entrega muito importante para que a ação acontecesse. O público entrou na performance e 
enviou muitas palavras. Gabriel relatou que não conseguia ler todas as palavras e escrever no 
meu corpo de modo que a operação da tradução acontecesse. Aos 45 minutos da ação, Gabriel 
pediu para não fazer mais e, então, Eduardo, meu companheiro de tantas performances, 
assumiu o papel do tradutor e seguiu até completarmos uma hora.
 O espaço institucional Instagram limita as transmissões ao vivo a uma hora. O tempo 
da ação foi uma decisão institucional. Acredito que a presença nesses espaços possui um 
outro tempo. O tempo digital não é o mesmo do tempo real. Qual é o rastro do tempo 
digital? Eu tinha muitas dúvidas em relação a potência dessa ação no espaço virtual, a 
expectativa e probabilidade do erro fizeram com que eu me surpreendesse. Não acreditava 
que essa terceira tradução fosse possível, ou que fosse possível existir um médium entre eu 
e o público; principalmente sendo esse médium uma presença produzida a partir da minha, 
no fio da vida, mas também no ato da performance.
 O registro dessa ação está na íntegra no Instagram da Galeria Mamute e pode ser 
acessado de forma online. Além desse registrorastro, fiz fotografias e vídeos com outra 
câmera. Além desse material, dois papéis canson de 2mx1m criam os registros gráficos, 
com palavrasdesenho, deixando para nós o enigma da tradução como uma transcriação, 
realizada por mim, meu filho e meu companheiro.

Figura 235 - Antworte, 2020. Plataforma 
Instagram @galeriamamute @sparte. Foto: Edu 
Saorin. Acervo Pessoal da artista.
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 Para fechar este subcapítulo, gostaria de comentar uma exposição que visitei 
com o título DE-HEIMATIZE IT !. A exposição era parte da conferência de mesmo 
título na quarta edição do Berliner Hernstalon, no Maxim Gorki Theatre, em Berlim. A 
conferência problematiza a ideia de “homeland”, em alemão “heimatize it!” que significa 
algo próximo a “desterritorialize!”. Com base nos debates atuais sobre “Heimat” e 
identidade, representantes do Instituto de Berlim para Pesquisa de Integração e Migração 
(BIM), da Universidade Humboldt de Berlim, e do Centro de Justiça Intersecional e seus 
convidados abrem uma perspectiva interseccional sobre as conexões entre o colonialismo, 
racismo, sexismo, capitalismo e “Heimat”. Com vasto programa de debates, palestras, 
performances e apresentações teatrais permeados por esse conceito de (des)”heimatizer” ou 
desterritorializar, ou até num ato político de retirar esse conceito arraigado para trazer o 
pertencimento de uma forma não ufanista, não nacionalista.
Artistas já comentados aqui nesta tese, tais como Regina José Galindo e Grada Kilomba, 
assim como outros muito pertinentes à discussão como Alfredo Jaar e Sanja Ivekovic estavam 
presentes. O Herbst Salon convidou artistas a desconstruir e dissipar, dobrar e deformar os 
mitos do patriarcado de diferentes perspectivas, origens e motivos. A exposição assentou em 
perspectivas intersetoriais, ou seja, posições artísticas que tratam dos vários mecanismos de 
exclusão e desigualdade de raça, classe e gênero e suas intersecções. 
 A exposição, na sua totalidade, entendese como um projeto de solidariedade, como 
uma grande encruzilhada na qual os temas e os conflitos puderam ser vistos e compreendidos 
de forma convergente. Em um dos painéis, além da noção de desterritorializar, que quero 
discutir aqui na performance “Antworte” no âmbito digital, o Algorithms of Belonging 
(apresentado pela Prof. Dra. Manuela Bojadžijev), investiga como as tecnologias digitais 
transformam a localização e contribuem para a formação de novas formas de identidade e 
pertencimento.
 Ainda que não seja o ponto fundamental desta tese entender a presença e o rastro 
performativo dentro de uma perspectiva do algoritmo nas redes, foi neste ambiente que 
“Antworte” desenhou sua última aparição. Se o rastro lida com aparição e desaparecimento, 
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o sentido de de- heimatize it é muito pertinente para entender como as redes sociais criam 
uma cadeia de enredamento de estrangeirismos. “Antworte”, na plataforma digital, ocupa 
dois espaços iniciais para se rastrear em múltiplos espaços digitais em cada pessoa da 
plateia. Quando eu realizo a pergunta “O que é ser uma estrangeira?” em um ambiente já 
desterritorializado, a partir do que e como se estrutura essa resposta?
 O rastro performativo está na própria pergunta “O que é ser uma estrangeira?”, e é 
claro, as coisidades geradas por essa ação em meu atelier, em minha pele, nas fotografias de 
registro, na gravação que fica no ambiente desterritorializado das redes.
 Fechando o capítulo, me deparo com uma publicação, dentro do coletivo no qual faço 
parte, chamado Arquipélago. O coletivo surgiu no começo na pandemia, onde 40 artistas, 
pesquisadores, curadores, professores do campo das artes visuais, se conectam através de 
um perfil do Instagram e dividem uma escala de publicações com seus processos e reflexões 
durante a pandemia, corpos ilhados conectados entre si.
 A plataforma na internet ganhou outra dimensão com a pandemia, e a pesquisa 
apresentada nesta publicação que acabo de me deparar, da Profa. Dra. Maria Amélia 
Bulhões, agrega um fechamento para pensar a performance e seus possíveis rastros, no 
“ao vivo” da internet, mais especificamente no recorte do aplicativo instagram. A pandemia 
ressignifica as relações interligadas por essa rede digital, ampliando e limitando. Então, aqui 
temos mais uma vez a discussão apresentada por Gumbrecht, que traz Heidegger para a luz 
ou a treva da discussão da presença, de afastar, mas aproximar, de aparecer e desaparecer. 
“Nenhuma imagem é permanente, elas se desdobram ao clicar no mouse, questionando 
radicalmente o conceito dessa permanência. Cada obra funciona como um dispositivo para 
os usuários, uma vez que são os fluxos de informação e a circulação que determinam suas 
formas” (BULHÕES, 2020)85. 

85  http://territorialidadeterritoriality.
blogspot.com/ Último acesso: 25/04/2021.

http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com/%C3%BAltimo
http://territorialidadeterritoriality.blogspot.com/%C3%BAltimo
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4.4 O INTRUSO COMO RASTRO PERFORMATIVO, 
A INSTALAÇÃO COMO DOCUMENTO PERFORMATIVO E A PARTICIPAÇÃO COMO RASTRO NO OUTRO

 Estaríamos nós em um processo de tradução coletiva e colaborativa, onde a minha 
pergunta desencadeia a resposta do outro, que em mim gera uma resposta traduzida para 
outro suporte (seja ele parede, papel ou vidro), que gera outra pergunta em quem lê, pois 
dificilmente a palavra seria a mesma nesta ponte invisível em fluxo que é a tradução e 
a comunicação? Como afirma Greiner (2005), a informação se transmite em processo de 
contaminação.
 Ainda que mutilado pela censura acredito que o trabalho desencadeia um processo 
coletivo de descoberta e desnudamento de si e do outro, trazendo o problema da comunicação 
e da transcriação consigo, é curioso perceber que a escrita na pele e sua sensação não 
são suficientes para o entendimento do que está sendo escrito e inevitavelmente é preciso 
inventar uma nova palavra. É um processo de tradução natural e incondicional da vida, pois 
o corpo quer se comunicar, quer dizer, e entende/comunica conforme suas negociações entre 
o dentro e o fora. Assim, compostos em todas as nossas células e átomos, toda a informação 
que entra é traduzida, mesmo que em língua, gesto e afeto materno.
 Aqui podemos também fazer um exercício de pensar o estrangeiro como uma heterotopia. 
Assim como o teatro, a performance, o espaço de colaboração entre artista e plateia podem 
ser uma heterotopia, o rastro como coloquei no tomo introdutório desta tese, o estrangeiro 
também poderia ser o que Foucault chama de heterotopia de desvio.
 As heterotopias tem como regra justapor em lugar real vários espaços que, normalmente, 
seriam ou deveriam ser incompatíveis. As desviantes seriam os lugares que a sociedade 
dispõe em suas margens, mas paragens vazias que o rodeiam, são reservados aos indivíduos 
cujo comportamento é desviante relativamente à média ou à norma exigida.(FOUCAULT, 
2013).
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 Foucault também fala que para a ciência da heterotopológica, toda sociedade pode 
perfeitamente diluir e fazer desaparecer uma heterotopia ou organizar outra. O estrangeiro 
é sobreposto por uma cultura vigente e colocado à margem, a heterotopia do estrangeiro 
seria esse lugar, onde só o estrangeiro acessa, só ele transita, uma espécie de casa de 
recolhimento, espaço outro, também de livro aberto, de feira exposta, que automaticamente 
o mantém fora de si e de tudo, estranhando-se a si mesmo.
 O intruso se reconhece na constância da transcriação sendo ela o próprio rastro, pois 
sempre vai haver tradução quando houver público, quando houver participação, quando 
houver a heterotopia da performance.



Conclusão
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Essa pesquisa diz respeito a uma metodologia afetiva e de sincronicidades, um trabalho 
realizado em fragmentos, a partir de uma intensa prática artística e de muita circulação. Por 
um lado, a metodologia afetiva enfatiza a experiência e a presença em sua costura da colcha 
de retalhos para pensar que esses documentos, como diz Benichou, que também são obras, 
novas obras, obras independentes. E que essa independência é libertadora inclusive da 
própria performance, efemeridade, ação ao vivo. Como citamos, performance é um conceito 
em transformação aberto para invenção.

Então, nas considerações finais deste trabalho que se propõe a ser um documento  
a partir da união de alguns outros documentos materiais e imateriais,  tarefa árdua, e que 
não termina aqui -, sendo uma pista, um indício do estudo sobre como guardar, conservar 
e sobretudo, sobre a relevância e diferença entre guardar, cuidar e o mostrar de uma 
performance através de um documento. Como nos traz Amelia Jones (2004),  o prefixo 
(trans)performativo atravessa a performance para além, para o performativo, o performativo 
enquanto processo para compreensões, ligando, mediando, inter-relacionando de forma 
contínua, dizer enquanto fazer, realizar enquanto articulação de processos.

A sincronicidade e a percepção de como a minha presença se dá pelo circuito das artes, 
neste ponto o novo conceito que se revela sobre a artista-vírus, no qual pretendo aprofundar 
na continuidade de minhas pesquisas, é este movimento, de um corpo que se move não só 
enquanto performer mas enquanto agente de um sistema, que revela as veias, as entranhas, 
o avesso, as engrenagens e a fragilidade das estruturas, seja por entre residências artísticas, 
seja por exposições, por infiltração, pelo meio acadêmico ou de forma independente  são 
elementos que revelam a minha posição e que dá substrato para toda a minha produção artística. 
 Apostar numa metodologia que fosse revelando artistas e autores, críticos, filósofos, 
antropólogos, psicanalistas, dentre outros produtores de conhecimento, também foi uma 
escolha, e para isso precisei abandonar autores e artistas para dar espaço a outros, porque 
muito do previsto ao estudo, ao olhar mais a fundo para trabalhos artísticos, já não fazia mais 
sentido. E também, ao mesmo tempo, a partir dessa cartografia afetiva, muitos novos autores 
e artistas atravessaram meu caminho, e assim resolvi colocar na bibliografia também como 
indicativo de continuação. Afinal, esse projeto é sobre o continuar, sobre como continuar, 
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esse nosso dilema de ser artista, artista efêmera e por isso artista-vírus. Foi a partir deste 
diálogo interno e com a orientação que foi se dando pela prática do olhar, da partilha do 
sensível e da nãoimposição. É difícil abrir mão, e creio que seja um exercício a ser realizado 
ainda, pois a pesquisa está em aberto e apenas começando.

Sobre a minha produção em performance, o repertório gerado e as novas obras a partir 
deles, ao longo desse percurso, pude perceber que o que guardamos não é a performance, 
sobretudo depois de esmiuçar a noção de instante presente, sobreposto ao momento de 
pandemia em que vivemos, a ideia de presença se firma, ainda mais falandose em artes 
efêmeras, portanto concluo que há sim uma performatividade inata na documentação e 
registro de performance, e também há uma transformação nesse caminho entre uma mídia 
e outra que liberta a imagem do seu momento indicial. Por isso deixo a minha imagem ir, 
deixoa liberta para ser o que for, inclusive na sua imaterialidade.

Grada Kilomba falou em uma entrevista86  que a memória é uma teoria do esquecimento. 
Talvez isso esteja muito interligado para falar da documentação do corpo, dessas inscrições, 
escrevivências, oraliteratura, limites, e no caso da autora do trauma em sua prática e vivência 
como mulher afro-europeia na contemporaneidade, com toda a certeza uma vivência muito 
diferente da minha, mas que em muitos aspectos tal afirmação sobre a memória contribuiu 
para o tema discutido aqui. Em nenhum momento quero me comparar à sua vivência e 
tampouco a dos artistas aqui citados, mas desejo, através deles, criar essa rede de empatia 
para chegarmos num ponto onde aconteça um exercício radical de alteridade. Para além das 
reflexões políticas estamos discutindo essa permanência da impermanência, do inconstante, 
do que fica após uma performance, o que é quase impossível de apreender, mesmo com todo o 
esforço. Ainda que através de toda a noção desse gesto que é o rastro performativo tentamos 
resgatar sobretudo o direito de decidirmos sobre nossos rastros. 

O rastro performativo se coloca também pelas histórias contadas e não só pela 
imagem, sobre todas as formas de registros, memórias, fala, escuta, sensação, presenças, 
coisidades. Ele é um exercício das memórias, mesmo as que ainda não acessamos, enquanto 
performatividade e seu esforço em presentificar algo que aconteceu e o mantê-lo vivo neste 
arcabouço que estamos aqui definindo como memória. 

86  Fonte: https://guia.folha.uol.com.
br/exposicoes/museus/gradakilombadeso-
bediencias-poeticas-pinacoteca-do-estado-de-
saopaulobomretiro3877049652.shtml 
Último acesso: 22/04/2021.

https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/museus/grada-kilomba-desobediencias-poeticas-pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-bom-retiro-3877049652.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/museus/grada-kilomba-desobediencias-poeticas-pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-bom-retiro-3877049652.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/museus/grada-kilomba-desobediencias-poeticas-pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-bom-retiro-3877049652.shtml
https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/museus/grada-kilomba-desobediencias-poeticas-pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-bom-retiro-3877049652.shtml
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E ainda, estudar a memória na arte, na performance e na performatividade serve para 
uma nova tese; não aprofundar teorias da memória foi uma escolha, entretanto não impede 
que seja um tema de estudo daqui para frente num pósdoutorado, por exemplo. O mistério 
do tempo e da memória passados rapidamente aqui em forma de documento performativo 
são outras motivações que surgem a partir deste estudo. Trazer o pensamento  e o espírito 
enquanto atualização ativa, trazendo então o corpo para o aqui e agora. Pensamento também 
é ação e nesse sentido a vida da performance está articulada a essa viagem artística no 
tempo e na duração de sermos vivos.

Mas talvez a questão mais polêmica seja a necessidade de como mostrar no paradoxo 
do quê se acerva, guarda, arquiva e o quê se perde no tempo. Porque ao falar de ao vivo, 
estamos inevitavelmente trabalhando com a perda e com o esquecimento. A perda e o 
esquecimento são políticos, são escolhas políticas, como o corpo; todo corpo é político e está 
em um contexto. Esse tema de pesquisa, olhando para a pequenina história construída por 
mim e para as minhas produções artísticas abrem para muitas outras perguntas e caminhos, 
bibliografias, desdobramentos de trabalhos que seguem e que escolho não colocar aqui,  
assim como o aprofundamento em algumas obras e a passagem mais rápida por outras.

Ao juntar as minhas práticas em grupos de trabalhos, das performances individuais à 
práticas participativas coletivas e os rastros performativos geradas por elas, entramos num 
ponto levantado por Claire Bishop (2006) que interessa na pesquisa quando ela analisa a 
prática do artista Holler, em Bruxelas, na qual ele decide não registrar nada do que é feito 
com o público nos seus trabalhos efêmeros participativos. 

Se formos pensar em rastro performativo, qual seria a contribuição ou qual a atitude 
política envolvida em não registrar performance ou ações participativas, ou ainda quanto 
isso pode não significar enquanto transformação ou arte socialmente engajada? Porque 
alguns artistas escolhem e/ou reiteram que o registro de suas ações, e sobretudo artistas 
que já estão consagrados institucionalmente no mercado de arte? Que táticas entrópicas 
estão sendo traçadas pelos artistas-vírus daqui para frente?
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A criação é como um teratoma, algo que cresce involuntariamente no seu indício, e 
que no decorrer amadurece, e vira alquimia, como Tunga e suas alquimias autorais. Porque 
fazer arte é, em certa medida, como fazer ciência, e ao mesmo tempo, ainda que contando 
com engenharias metodológicas, estudos e comprovações científicas, a arte tangencia, como 
diz Jones (2004), o trans, transperformativo, transdisciplinar, vai além, tangencia todas 
as tentativas de explicação teórica, pois a arte nasce como um teratoma, inexplicavelmente 
num primeiro momento e em lugares inesperados em nós mesmos e no mundo, não há como 
mapear previamente com tanta precisão algo que parte do imprevisto que é o humano, 
quanto muito algo que vem de ações ao vivo, do efêmero da vida, então aqui fabulamos, 
confabulamos e deixamos sementes aos que virão e a nós mesmos para que sigamos. 

O  novo trabalho que estou realizando em processo agora, intitulado Felina (2021), 
no qual estou desenvolvendo uma investigação no contexto do MARGS (Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul) fechado para reforma, também impulsionado crítica, negociações 
institucionais e desejos tentar virar o museu do avesso revelando também suas entranhas. O 
projeto teve início em Janeiro de 2021 e seguirá por este ano, e acredito que por colaborações 
que estão surgindo está se encaminhando para uma nova forma de guardar, registrar e 
arquivar performance que é a cryptoart e o NFT87. Estou criando micro performances, 
fotografias e vídeos no qual ainda não sabemos que materialidade será apresentada para o 
público mas que certamente poderá ocupar um museu 3D espacial e as obras poderão estar 
disponíveis em plataformas de NFT, assunto muito recente na arte contemporânea desde 
2020 e que está chamando muito a minha atenção na forma de expansão no mostrar, arquivar 
e fazer circular a obra em coleções digitais. Estamos em um período onde nossas vidas já 
estão permeadas pelo digital de forma intensa, potencializadas ainda mais no contexto da 
pandemia no último ano. Como a presença se estende ao digital, inteligência artificial (AI), 
ao 3D e à realidade aumentada(AR). A pergunta que fica é: como a presença se dará em 
NFT?

87  Um token não fungível (NFT) é um 
tipo de token criptográfico que representa 
algo único. Em outras palavras, não pode ser 
trocado, segundo sua especificação individual, 
da mesma forma que criptoativos como Mo-
nero são trocados. NFTs podem ser usados 
para criar escassez digital verificável. Fonte: 
https://www.showmetech.com.br/o-que-e-
-nft-cripto-colecionavel-arte-digital/ Último 
acesso: 22/04/2021.

https://www.showmetech.com.br/o-que-e-nft-cripto-colecionavel-arte-digital/
https://www.showmetech.com.br/o-que-e-nft-cripto-colecionavel-arte-digital/
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É impossível ler tudo em uma vida, quem dirá em quatro anos, mas o que posso 
dizer é que nesses quatro anos e meio de pesquisa pude amadurecer, diagramar, constelar, 
organizar para posteriormente chegar ao mais importante, desorganizar de novo. Como 
sísifo, fazer rolar a pedra e como poetizou o dramaturgo Heiner Müller, “sempre a mesma 
pedra”, da semiose da criação, da gênese da criação, esse tremor magnífico que nos toma 
e nos faz delirar. Que venham muitas outras pedras, que se desdobrem em muitas ações e 
que eu possa me libertar de tudo isso e deixar a imagem livre para que cada um faça dela 
o que quiser, mas lembrando, como disse Derrida (2002) em “Animal que logo sou”, que 
cada animal possa escolher o destino de seus rastros, que possamos ser as donas dos nossos 
vestígios.
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Para morrer é preciso estar vivo.  E para estar vivo, precisase morrer diariamente. 
A vida é um sopro, que começa no pulmão e acaba no coração. Vejo a morte um pouco 
como a performance, que como um súbito pode invadir o instante sem ser convidada. Arte 
do agora, do abrupto, da imagem-ação. Imagem tempo. Aquilo que tangencia o cotidiano. 
Aquele estranho que afeta, sem julgamento, mesmo a contragosto. A morte é imprevista, 
agride, mas ao mesmo tempo gera poesia. A performance re-cria a vida, re-faz a vida, e é 
vida e é morte. Um corpo morto é um corpo rastro, é  um corpomídia, um corpoimagem. 
Quantas mortes estão no nosso nariz e a gente nem sente o cheiro? Estamos em meia-vida. 
E COMO NÃO ESTAR? Somos um país SUBdesenvolvido na sua raiz histórica. Somos 
eternos colonizados, com hábitos colonizados e mal-tratados como colonizados. Vivemos 
na borda. Vivemos uma cultura de borda. De margem. O contrário de cuidado. O contrário 
da palavra zelo. A palavra direito é uma piada. Uma cultura do menos: menos Diretos 
Humanos, menos educação, menos saúde, menos respeito, menos amor, menos compaixão, 
menos compreensão, menos, menos e menos…

Ontem, DIA 13 DE JANEIRO DE 2016, ao  fazer esta intervenção, fui agredida com 
dois colegas em frente a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, fomos insultados 
no mais alto grau de homofobia e preconceito. Tivemos que correr para não sermos agredidos 
fisicamente. A violência está sublinhada. E como se não bastasse a agressão vivida ao tentar 
a realizar uma foto em frente a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, quando fui 
realizar o boletim de ocorrência online, para a minha surpresa, ofensa de gênero ainda não 
é incluída nas possibilidades de se retratar uma agressão. É impossível pensar em violência 
e mortes de gênero sem pensar em como o Estado tem  reforçado tal atrocidades. Estado 
Laico? O número de evangélicos no Parlamento cresceu, acompanhando o aumento de 
fiéis. A mistura de política e religião é a marca da atuação dos pastores deputados. João 
Campos, por  exemplo, é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, autor do projeto de lei 
apelidado de “cura gay” e defensor destacado da redução da maioridade penal. Encorajada por 
Eduardo Cunha, que assumiu a presidência da Câmara dizendo que “aborto e regulação da mídia 
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só serão votados passando por cima do meu cadáver”, a bancada evangélica tem conseguido 
levar adiante projetos extremamente conservadores, como o Estatuto da Família (PL 6.583/2013), 
que reconhece a família apenas como a entidade “formada a partir da união entre um homem e 
uma mulher, por meio de casamento ou de união estável, e a comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus filhos”, que deve seguir para o Senado nos próximos dias. A PEC 171/1993, 
que usa passagens bíblicas para justificar a redução da maioridade penal, também foi aprovada 
na Câmara e aguarda análise do Senado, sem previsão de votação. O próprio Eduardo Cunha é 
autor do PL 5.069/2013, que cria uma série de empecilhos para o direito constitucional das 
mulheres vítimas de violência sexual realizarem aborto na rede pública de saúde. Esse está 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Também foi nesta legislatura 
que a bancada conseguiu barrar o trecho que trata do ensino da ideologia de gênero nas escolas 
no Plano Nacional de Educação. Ainda segundo os dados fornecidos pela FPE, a maioria dos 
parlamentares pertence a igrejas pentecostais: a Assembleia de Deus é a que mais congrega esses 
fiéis, seguida pela Igreja Universal do Reino de Deus, que tem como figura de destaque o senador 
Marcelo Crivella (PRB-RJ). Também tem representantes no Congresso as igrejas Sara Nossa 
Terra e a Igreja do Evangelho Quadrangular. De uma forma alarmante,  a bancada conservadora 
cada vez mais tenta retirar, baseada em argumentos bíblicos, os direitos das mulheres e LGBTs, 
ao mesmo tempo em que os dados comprovam que as maiores vítimas de violência ainda são 
cidadãos pertencentes a esses grupos.

E como não morrer diante disto? Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição 
de ser mulher. Suas motivações mais comuns são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda da 
propriedade sobre as mulheres, em uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, como a 
brasileira. Com uma taxa de 4,4 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países 
com maior índice de homicídios femininos: ocupa a sétima posição em um ranking de 84 nações, 
segundo dados do Mapa da Violência 2012 (Cebela/Flacso).No país, o cenário que mais preocupa 
é o do feminicídio íntimo, aquele cometido em contexto de violência doméstica, que geralmente 
é precedido por outras formas de violência e, portanto, poderia ser evitado. Além desse, outras 
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duas circunstâncias que caracterizam este crime internacionalmente são a prática de violência 
sexual ou a tortura e mutilação da vítima antes ou depois do assassinato. Sabe-se que altas taxas 
de feminicídio costumam ser acompanhadas de elevados níveis de tolerância à violência contra 
as mulheres e, em alguns casos, são exatamente o resultado dessa negligência. COMO NÃO 
MORRER DIANTE DISSO? (Andressa Cantergiani - Janeiro de 2017)
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