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Considerações Introdutórias 

 

Do gesto na arte à arte do gesto. Fenomenologia do processo de emergência da 

Performance constitui o tema sobre o qual versará a dissertação que presentemente 

introduzimos.  

A natureza, vasta e complexa do tema da Performance, conquanto em muito amplia a 

dimensão da proposta, justificaria, por si só, a sábia prudência em não o eleger: era 

ainda incipiente a investigação e já tantas eram as dúvidas, adensando e repartindo as 

linhas de orientação, que se afiguravam já incapazes as ferramentas de que se dispunha 

para alcançar as bases para uma compreensão plena do fenómeno estético… 

  

O método e o rigor sempre impõem que a investigação se fundamente numa base 

científica; não obstante tal premissa, as linhas que presentemente se escrevem – como as 

que futuramente serão escritas –, à maneira de ensaio, são, no entanto, e em boa 

verdade, o resultado de um entendimento sensível e muito pessoal do fenómeno estético 

em questão. 

Não se tratando de um tema ampla e profundamente debatido no âmbito da fortuna 

crítica nacional, prevalece, porém, a ideia de que pouco mais há que se lhe possa 

acrescentar. No entanto, também não subjaz à presente dissertação, quaisquer 

pretensões de originalidade ou novidade, conquanto a mestria das fontes e, bem assim, 

a natureza, vasta e complexa, do tema inexoravelmente a exime de tal. 

 

A dissertação que presentemente se introduz, propondo-se compreender as instâncias 

histórico-artísticas subjacentes ao processo de afirmação da possibilidade e significação 

artísticas do gesto e do corpo, visa antes a elaboração de uma fenomenologia da 

emergência da Performance. Um compromisso que, de resto, enquanto princípio teórico, 

determinou, também, os limites cronológicos do estudo: da vanguarda, por um lado, 

como raiz histórica do fenómeno de hibridação artística, do qual emerge a Performance, 

e da década de 50, com o expressionismo abstrato norte-americano e seus resultados, 

por outro, até ao dealbar da década de 70, com a efetiva afirmação da Performance 

como género autónomo através dos instrumentos conceptuais das propostas estéticas 

então geradas. E realizando-se, a presente dissertação, num contexto institucional e 
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disciplinarmente baseado numa tradição radicada nas artes plásticas, será também essa a 

base determinante dos seus limites disciplinares.  

 

Diversa nas formas que toma e complexa nas aporias que aborda, a Performance emerge 

de um intrincado processo de hibridação das expressões artísticas. Num duplo 

movimento, de aceleração e desconstrução irreversíveis da prática artística, o corpo, o 

gesto, foram solicitados como forma de reflexão estética. Na pertinência das instâncias 

conceptuais que inaugura, à Performance se logra a intenção fundadora de um devir-

outro de arte.  

Sendo a Performance um híbrido artístico, as dificuldades que, enquanto tema, em 

primeira instância suscita, referem-se à linha de abordagem teórica, e decorrem da 

formulação de um enquadramento interpretativo, ou antes, do alcance de um estado de 

compreensão inicial do fenómeno artístico, que, por triagem, determine, 

estruturalmente, o conjunto de expressões artísticas que, no âmbito desse processo de 

hibridação, concorreram para a sua emancipação enquanto género.   

Numa reflexão preliminar – compreendendo os capítulos I e II –, serão equacionadas as 

possibilidades estratégicas de enquadramento teórico do tema da Performance, em 

função das problemáticas fundamentais que a sua contextualização histórica, cultural e 

artística, suscita: a vanguarda, a multiplicidade semântica e a indeterminação 

axiológica.  

O fenómeno de hibridação da arte, do qual emerge o género performativo, constitui, 

senão um dos resultados últimos, no mínimo, uma resposta arrojada a essa “novidade da 

tradição” que a vanguarda paradoxalmente gerou por efeito da sua própria “tradição do 

novo”. Com efeito, a dificuldade que, em primeira instância, o enquadramento teórico 

da Performance suscita, na compreensão da sua raiz histórica, refere-se a essa crise, que 

inexoravelmente remete para o âmbito temático da vanguarda histórica. Conquanto, no 

seu sentido etimológico, crítica significa crise e crescimento, a vanguarda histórica, sob 

a sua extraordinária condição de autocrítica, encontraria, na causa dessa crise das belas 

artes, as condições da sua solução: em face da perda de significância histórica do gesto 

específico de cada métier, o facto significante seria antes o gesto- outro, de entre o qual, 

uma arte do gesto, isto é, o gesto literal.  
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Em segunda instância, se, no contexto da sociedade de informação, o modo variado, 

múltiplo, como é hoje aplicado o termo, faz perder o critério, transformar a definição, ao 

ponto de, num dado momento, transcender os limites semânticos tradicionais, ou os 

domínios de aplicação mais habituais, já no contexto da contemporaneidade artística, 

tendencialmente adversa à determinação de critérios consensuais de produção e receção 

crítica das expressões estéticas, não se exime nunca de uma remissão para um território 

de filiação artística vaga.  

A extrema pluralidade de modos de criar, fruir, de, enfim, experimentar a arte que a 

contemporaneidade manifesta, constitui, assim, enquanto propriedade fundamental, tão-

somente uma resposta inventiva a um processo de complexificação do espaço de 

enunciação, i.e., de reflexo e de ação, da arte, operacionalizado em dois momentos 

distintos.  

É através do entendimento colhido das análises dos autores que aqui se tomam como 

referência, dos instrumentos conceptuais por si potenciados e, bem assim, do 

diagnóstico que fazem dos tempos – o paradigma invasor, de Cláudia Madeira, mito de 

Roland Barthes, a autocrítica vanguardista de Peter Burger e a neo-vanguarda de Hal 

Foster –, que são reveladas as estratégias de resolução das problemáticas enunciadas, e, 

bem assim, são clarificadas as possibilidades de especificação e determinação do 

fenómeno artístico. 

Ultrapassadas as primeiras dificuldades, alcançado um estado de compreensão inicial 

das instâncias teóricas e conceptuais que, quer ao nível histórico, quer ao nível artístico, 

subjazeram à emergência da performatividade em arte, com tantas outras, porém, se 

depara, ao dar lugar – nos capítulos subsequentes (III e IV) –, a uma sistematização 

histórica dos principais desenvolvimentos artísticos que, direta ou indiretamente, 

determinaram uma solicitação, mais ou menos consciente, do gesto, literal ou simbólico, 

e do corpo, psicológico ou físico. E ainda que o propósito fundamental da presente 

dissertação seja o de sistematizar, de forma devidamente fundamentada, um modelo 

possível de enquadramento teórico do processo de emergência do género performativo 

no âmbito das artes plásticas, não poderia nunca desconsiderar-se os desenvolvimentos 

ocorridos no âmbito de outras disciplinas, como a música ou a dança, sobretudo quando 

se afiguram de uma relevância incontornável e, bem assim, de uma relação direta com 

aquelas mesmas. Com efeito, quando analisados no âmbito de uma reflexão 
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transdisciplinar, que considera as propostas (conjuntamente) desenvolvidas no contexto 

da música e da dança, os predicados teóricos problematizados por artistas plásticos 

revestem-se de maior alcance e significação, na medida em que constituem o 

equivalente, nas artes plásticas, de uma conceção de arte que foi transversal às demais 

disciplinas. Afinal, a arte é relativa e plural no seu valor e nas formas que assume, mas 

deverá ser, no seu todo, suscetível de uma compreensão semântica e ontologicamente 

unificada. Uns por radicalização, outros por rutura, outros ainda por assimilação e 

adaptação de pressupostos exteriores à sua disciplina, mantendo-se no âmbito do seu 

métier específico, ou extravasando os limites teóricos deste, certo é que muitos dos 

criadores da cena artística, e independentemente da sua filiação disciplinar, 

experimentaram, nalgum momento do seu percurso, o género performativo. Aí se 

detiveram, por mais ou menos tempo, pontual ou definitivamente, porque ele, no âmbito 

das instâncias conceptuais que inaugura, e, bem assim, das formas e métodos que 

propõe, possibilitou a problematização de um sem-número de aporias, cuja pertinência, 

em termos estruturais, então se afigurou de uma atualidade incontornável. 

Assim, embora amplamente dispersas – cronológica, geográfica e disciplinarmente –, 

(ora não fosse este um híbrido), as propostas estéticas cujos instrumentos conceptuais 

denotaram relevância no processo de emergência da performatividade em arte, são, 

porém, suscetíveis de um enquadramento mais genérico em função naturalmente da 

comunhão de métodos, temas, e/ou problemas, enfim, da constituição de uma 

genealogia.  

 

Parte-se, portanto, em enorme desvantagem…mas serão as dificuldades, mais do que as 

comodidades (de resto, quase inexistentes) com que se depara, que, em última instância, 

se traduzirão numa mais-valia acrescida do estudo do género performativo face ao 

estudo de outros exercícios de reflexão estética. Serão, de facto, as dificuldades que a 

Performance suscita e o desafio que constitui ultrapassá-las, o que fez mover no sentido 

do seu estudo, conceção, fruição, enfim, na sua eleição como temática para encerrar o 

segundo ciclo de estudos. 

 

De resto, o gesto – comum, natural, espontâneo, solicitado, ritmado, dançado… –, pela 

nossa forte ligação à dança, clássica e contemporânea, como executante e como 



 5 

docente, sempre nos interessou. A possibilidade, sugerida pelo Professor Pedro Lapa, de 

refletir sobre este momento, ímpar na história da cultura, em que as artes plásticas se 

aproximaram das artes de palco, em que a pintura solicitou o corpo, podendo 

finalmente, e ao fim de dois ciclos de estudos, cruzar as disciplinas que mais nos 

apaixonam, não poderia afigurar-se mais aliciante.  
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I. PERFORMANCE E CONTEMPORANEIDADE 

 

1.1 Performance ou a arte num lugar incómodo? 

 

«Pois sempre, em toda a imagem, está na obra uma espécie de ligatio, um poder 

paralisante que é preciso exorcizar; e é como se de toda a história da arte se elevasse um 

apelo mudo a dar a imagem à liberdade do gesto

2
». 

 

Diversa nas formas que toma e complexa nas aporias que aborda, a Performance emerge 

de um intrincado processo de hibridação das expressões artísticas. Num duplo 

movimento, de aceleração e desconstrução irreversíveis da prática artística, o corpo, o 

gesto, foram solicitados como forma de reflexão estética. Não pressupondo, em tal 

exercício, a existência de uma condição de exterioridade relativamente a um contexto de 

produção e receção crítica da arte, nem tão pouco de uma consciência supra-histórica, 

reconheça-se-lhe, no entanto, a devida relevância e pertinência artísticas, encerradas, 

com efeito, na originalidade das instâncias conceptuais que inaugura, como intenção 

fundadora de um devir-outro de arte. Revalorizando o médium, o artista era agora o 

performer que dá o corpo… corpo-médium, corpo da obra-corpo do artista, corpo-

narrativa…, a performance, essa genealogia dos binómios, não é mais recetível no 

âmbito de certos quadros conceptuais. Procurando refletir, na sua pluralidade de 

exercícios críticos, sobre as aporias e contradições que marcaram o século, a 

contemporaneidade artística alargou o conjunto de predicados que constavam como 

critérios de produção e receção estética, baralhando, por efeito, o quadro de modelos de 

legitimação e conceptualização crítica da arte. Por isso, tal como alguém disse
3
, a 

Performance colocou a arte num lugar incómodo…A arte e não só: também nós, 

estudantes, que sobre ela nos debruçamos, também os artistas, que assim se exprimem, 

também os espectadores, que a presenciam, todos são colocados num lugar incómodo. 

Estudar a Performance é dispor-se a entrar num território conceptual complexo; ser 

                                                 
2
 Agamben, G. (1997). “Notas sobre o Gesto”. In Interatividades: Artes, Tecnologias, Saberes, 

Conferência Internacional sobre Tecnologias e Mediação, 1, Lisboa, 21 Mar.-29 Abr. 1997 (p. 19) 
3
 Carlos, I. (1992). Performance ou a arte num lugar incómodo, Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
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performer é assumir a condição de «exilado das artes visuais»
4
; assistir a uma 

Performance é, no mínimo, aceder à solicitação de uma presença num lugar 

imprevisível. 

 

1.2 A Vanguarda Histórica 

 

Desde as primeiras décadas do século XX que a arte caminha no limite da definição da 

sua identidade, operando, de forma sistemática, num duplo movimento, de radicalização 

e rutura, dos seus instrumentos conceptuais. O fenómeno de hibridação da arte, do qual 

emerge o género performativo, constitui, senão um dos resultados últimos, no mínimo, 

uma resposta arrojadamente (ou incomodamente) inteligente a essa “tradição do novo” 

que o Modernismo paradoxalmente gerou por efeito do seu próprio ‘rompimento 

moderno com a tradição’
5
.  

 

Viveu-se o desejo no interior dos ateliers…O direito de optar possibilitou a 

experimentação de novos exercícios críticos sobre a pintura. Críticos, no sentido 

etimológico, que significa crise e crescimento, conquanto, no novo contexto de 

produção e de receção imposto pela técnica moderna, e muito especialmente pelos 

novos dispositivos da imagem – como o cinema, a fotografia, e, mais tarde, o vídeo … –

, a crise das belas artes, como a pintura, foi a crise do que unia os artistas ao seu métier 

específico – o gesto
6
. O crescimento, esse, passaria necessariamente pela reinvenção do 

gesto da arte: em face da perda de significância histórica do gesto de pintar, do gesto de 

esculpir, do gesto de desenhar, o facto significante seria antes um gesto-outro – o gesto 

de apropriação, o gesto de destruição, o gesto de adição, o gesto de subtração, o gesto de 

doação de valor artístico e/ou ainda uma arte do gesto i.e., o gesto literal. Ora, nesse 

sentido, não apenas as propostas estéticas de desmaterialização absoluta da pintura vêm 

justificar o caráter iminentemente problemático da morte do pictórico; também as que 

promovem uma existência-outra da pintura – na procura de um topos de convivência 

comum, onde o pictórico mantém a sua possibilidade e significação juntamente com o 

                                                 
4
 Gómez-Peña, G. (2008). “Em defesa da Arte da Performance”. Marte, nº 3, p. 23 

5
Dias, J. A. F. (2004). “O Novo na Arte de Hoje. Arte e Construção da Realidade”. Marte, nº 1, p. 4 

6
 Cruz, M. T. (1999). “A arte, o gesto e a máquina”. Catálogo da exposição de Pedro Portugal Anch’io 

son’pittore, p. 15 
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corpo, ou de uma situação intermédia, de quebra de protagonismo da dimensão 

pictórica, de anulação da sua condição de suporte e elevação à qualidade de 

acontecimento –, a remetem a um lugar vago, pleno de ambivalências, condenando-a a 

uma sobrevivência frágil, tal como amiúde se verificou, na cena artística do século XX, 

pelas dramatizações que a vanguarda dela fez.  

Que a mão do artista estivesse na iminência de se tornar dispensável à produção da 

imagem é um facto que se deve (também) à técnica moderna mas, porém, não se lhe 

reduz. Não é, pois, simplesmente o caráter manual da pintura que, na era da técnica 

moderna, vem comprometer a sua prática. Mas antes um intrincado movimento interno, 

dado ao nível das instâncias de conceptualização crítica da arte, no que concerne a 

natureza do seu gesto, deslocando-se da ordem da plasticidade, para a ordem da 

concetualidade. Quando, séculos atrás, a assunção da componente intelectual como 

especificidade intrínseca do ato criativo permitiu que as belas artes se emancipassem do 

conjunto dos ofícios artesanais, nada fazia prever que essa mesma premissa conceptual 

viesse paradoxalmente declarar a sua morte. E se tal veio a suceder, não foi certamente 

por terem deixado de existir pintores, escultores, desenhadores, ou aspirantes a esse 

estatuto, mas antes porque pintar, esculpir, desenhar, enfim, criar, é, como outrora 

pretendeu Leonardo, uma cosa mentale! O que a vanguarda compreende e, com efeito, 

problematiza, é que o processo de mediação que confere investimento simbólico a uma 

realidade cultural, não é preferencialmente de ordem técnica, mas de ordem conceptual, 

pelo que o caminho para o questionamento efetivo da natureza da arte determina não 

somente uma rutura, com esse referente estético tradicional, no domínio formal, como 

também, e fundamentalmente, uma radicalização do mesmo no domínio conceptual
7
. 

Daí, que a generalidade dos ataques da vanguarda se destinasse ao métier do artista e às 

instâncias conceptuais de produção e receção da arte, encerradas numa autonomia 

forjada, inexoravelmente caminhando no sentido de uma prática institucional. Daí, pois, 

que se tenha declarado a morte ao gesto (técnico) da arte e que desse gesto, vazio, 

estilhaçado, se tenha feito antes uma arte do gesto; uma arte do gesto, no gesto 

(técnico) da arte problematizado.  

                                                 
7
 Gomes, H. (2002). Relativismo Axiológico e Arte Contemporânea. Critérios de Receção Crítica da 

Obra de Arte – Uma leitura de Filosofia da Arte de Arthur C. Danto. Dissertação de Doutoramento, 

Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra, Portugal, p. 28 
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Momento de aceleração irreversível da História, a modernidade não só não dispensou 

ou desocupou a mão do artista como, bem pelo contrário, veio incluir, revalorizar, 

potenciar todo o seu corpo. Mãos, cabeça, todos os membros, olhos, boca… 

constituíram-se, por um lado, recetáculo das emoções e sensações despoletadas por 

todos esses dispositivos da técnica moderna e, por outro, verdadeiro palco, senão 

mesmo arma, da batalha artística no decurso do século XX.  

 

E contudo, ao nível da receção crítica do género performativo, amiúde se viu a adoção 

de posições mais redutoras, que nele procuram o que não está e menosprezam o que 

está. A Performance «é um território conceptual com clima e fronteiras flutuantes; um 

espaço onde a contradição, a ambiguidade e o paradoxo são, não apenas tolerados, mas 

bem-vindos
8
». Se é dado o direito de optar, entenda-se a sua indeterminação axiológica, 

i.e., os problemas que, quer do domínio conceptual, quer do domínio operativo, 

sobressaem, não como deturpação de uma identidade originária, nem como perda de 

uma autenticidade referencial, mas antes como fator de enriquecimento
9
, no que 

concerne o seu potencial enquanto lugar privilegiado de reinvenção do humano. Nesse 

sentido, serão as dificuldades, essas mesmas, que incomodam, as que, em última 

instância, se traduzem numa mais-valia acrescida do estudo do género performativo face 

ao estudo de outros exercícios de reflexão estética. São, de facto, as dificuldades, mais 

do que as comodidades (de resto, inexistentes), que a Performance suscita, e o desafio 

que constitui ultrapassá-las, o que faz mover no sentido do seu estudo, conceção, 

fruição.  

 

1.3 Variações Semânticas 

 

Sendo a Performance um território conceptual vasto e flutuante, as dificuldades que, 

enquanto tema, em primeira instância suscita, referem-se à linha de abordagem teórica, 

e decorrem da formulação de um enquadramento interpretativo, ou antes, do alcance de 

um estado de compreensão inicial do fenómeno artístico, que, por triagem, determine, 

semântica e ontologicamente, o conjunto de expressões artísticas que, no âmbito desse 

processo de hibridação, concorreram para a sua emancipação enquanto género.   

                                                 
8
 Guillermo Gómez-Peña (2008)., Op. cit., p. 21 

9
 Hélder Gomes (2002)., Op. cit., p. 11 
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No contexto da sociedade contemporânea de informação, o termo Performance tem 

adquirido uma extraordinária qualidade polissémica, tal é a sua variedade e 

multiplicidade semânticas
10

. Performance era Beuys, Mendieta, Pane ou Abramovic; 

hoje, Performance é, também, muito mais. Desde a sua génese etimológica – “dar forma 

a” –, ao modo variado, múltiplo, como é hoje aplicado, o critério perde-se, a definição 

transforma-se, multiplica-se e, num dado momento, transcende os limites semânticos 

tradicionais, ou os contextos de aplicação mais habituais. Com efeito, o termo aplica-se 

quer ao género artístico, quer à qualidade do desempenho ou prestação de um 

futebolista em campo; pode referir-se à importância dos resultados obtidos quer por um 

estudante numa prova, quer por uma empresa em cotação de bolsa; na publicidade atual 

fala-se de Performance a propósito da eficiência mecânica de um automóvel, como até 

se diz que determinado produto capilar aumenta a Performance do cabelo. Do museu 

de arte ao estádio de futebol, do contexto escolar às secções de economia dos jornais, 

passando pelas ações de branding, marketing e publicidade constantes da televisão, dos 

mupis, dos outdoors, etc… o termo Performance está na moda! Tanto está que já 

muitos, de entre as gerações mais jovens da sociedade, utilizam-no desconhecendo a 

existência desse fascinante território da arte do corpo, distantes que estão da fauna 

artística e cultural dos nossos dias, desatentos que estão em relação aos exercícios 

artístico-culturais que procuram refletir (ou suportar) a natureza e condição humanas, 

absorvidos que estão pelos valores de todo inversos a esse universo. Com efeito, «os 

usos e valores predominantes nas sociedades de consumo do Ocidente atual são o 

contrário dos valores predominantes na comunidade do imediato imaginária. O 

secundário e o parasitário imperam. A fração instruída da humanidade e solicitada 

diariamente por milhões de palavras, impressas, difundidas pela rádio ou pela televisão, 

acerca de livros que nunca lerá, de música que nunca ouvirá, de obras de arte que nunca 

chegará a ver. Um perpétuo zoar de comentários estéticos, de juízos instantâneos, de 

pretensas infalibilidades empacotadas, satura a atmosfera
11

». 

 

Ultrapassadas as primeiras dificuldades, ressalvado, que está, o problema da 

multiplicidade semântica do termo no contexto da sociedade contemporânea, com tantas 

outras se depara, ao considerar o tema apenas sob o ponto de vista do domínio artístico 

                                                 
10

 Coutinho, L. (2008). “De que falamos quando falamos de Performance”. Marte, nº 3, p. 8 
11

 Steiner, G. (1993). Presenças Reais. As Artes do Sentido, Lisboa: Editorial Presença, p. 32 
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contemporâneo. Ora não fosse este um tema incómodo e, à partida, as dificuldades 

minorariam quanto mais objetivo fosse o contexto teórico a partir do qual o mesmo é 

considerado. No entanto, o território conceptual que a arte contemporânea integra é 

ainda um contexto teórico demasiado vasto, demasiado complexo, para suavizar a 

dificuldade do exercício inicial de enquadramento interpretativo do tema. Incrivelmente 

diversa em termos de métodos, temas, formas e problemas, a arte contemporânea, na 

sua multiplicidade de géneros e expressões, demonstra-se tendencialmente adversa à 

determinação de critérios consensuais de produção e de receção crítica da entidade 

artística, sendo mesmo a indeterminação formal e temática o que estruturalmente a 

caracteriza. Ou seja, enquadrar a Performance adentro apenas do mundo da arte 

contemporâneo, não obstante o “zoom” efetuado, é situar-se ainda numa fase inicial de 

abordagem temática, porquanto esse contexto teórico requer ainda uma visão, de todo, 

“panorâmica”.  

E, curiosamente, (ou não, porque, como vimos, talvez a ambiguidade seja mesmo 

apanágio da Performance, quer enquanto termo, quer enquanto tema), à semelhança do 

que sucede no enquadramento da sociedade de informação, a compreensão da 

Performance, no enquadramento artístico, arrisca a transformar-se num «terreno vago, 

que no limite, cria uma espécie de zona franca onde se põe tudo aquilo que não sabemos 

muito bem onde arrumar
12

». Porque, tal como no primeiro enquadramento apresentado 

– em que o modo múltiplo como o termo é aplicado permite que, a propósito de 

Performance, se fale quer de uma forma de reflexão estética, quer da qualidade do 

desempenho ou prestação de um futebolista ou de um automóvel –, no enquadramento 

artístico muitas vezes se fala de expressões cuja genética artística se filia nas artes de 

palco mais elementares – como a música, o teatro, a dança, a ópera… – como sendo 

performances. Ora, é certo que se ao nível da produção estética contemporânea – por si 

só, formal e tematicamente indeterminada –, existem territórios artísticos que, apesar de 

delimitados, se constituíram lugar privilegiado do híbrido, que concorrem para a 

extrema pluralidade de modos de criar e fruir a arte na contemporaneidade, um desses 

territórios artísticos será a Performance, e que essa mesma promoção do híbrido, 

enquanto propriedade fundamental, permite, pelo menos aparentemente, que, em termos 

teóricos, o mesmo território abranja expressões que, sendo de natureza performativa, se 

                                                 
12
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filiam, porém, em disciplinas concretas. E que inclusivamente RoseLee Goldberg, 

autora de referência para a temática da Performance, as inscreve (porém com algumas 

reticências) no território performativo no âmbito de um entendimento mais lato do 

género, como sendo pluri e transdisciplinar e, bem assim, devido ao contributo dos 

profissionais dessas disciplinas. Recorde-se, a título de exemplo, as seguintes 

passagens: 

 

«A influência dos bailarinos de Nova Iorque a partir dos primeiros anos da década de 

1960 foi essencial para o desenvolvimento dos estilos e para a troca de ideias e pontos 

de vista entre os artistas das várias disciplinas que caracterizavam a maioria das 

performances. Muitos deles – Simone Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Lucinda 

Childs, Steve Paxton, David Gordon, Barbara Lloyd e Débora Hay, para citar apenas 

alguns – tinham começado as suas carreiras no contexto tradicional da dança e depois 

passaram a trabalhar com Cage e Cunningham, encontrando rapidamente, no mundo da 

arte um público mais acolhedor e sensível ao seu trabalho. 

Inspirados ora pelas explorações iniciais de Cage com os materiais e com o acaso, ora 

pela liberdade dos happenings e pelas obras do grupo Fluxus, começaram a incorporar 

experiências semelhantes no seu trabalho. A sua abordagem das diversas possibilidades 

de movimento e de dança acrescentou, por sua vez, uma dimensão radical às 

performances dos artistas plásticos, levando-os a extrapolar as «instalações» iniciais e 

os quadros vivos quase teatrais. Do ponto de vista teórico, os bailarinos compartilhavam 

geralmente as mesmas preocupações dos outros artistas, por exemplo, a recusa em 

separar as atividades artísticas da vida quotidiana e a consequente incorporação de 

determinados materiais, como ações e objetos do quotidiano, nas performances. Na 

prática, porém, propunham utilizações do espaço e do corpo totalmente originais, que 

não tinham sido, até àquele momento, objeto de consideração por parte dos artistas de 

orientação mais visual. (…) Por volta de 1963, muitos artistas envolvidos em eventos ao 

vivo participavam ativamente nos concertos do Judson Dance Group. Rauschenberg, 

por exemplo, responsável pela iluminação do Terrain, criou diversas performances com 
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os mesmos bailarinos, o que tornava difícil determinar se essas obras entravam na 

categoria «dança» ou «happening»
13

». 

 

Aliás, no contexto norte-americano, o termo Performance refere-se às artes 

performativas na sua generalidade
14

, na esteira do entendimento precursor de Goldberg. 

Mas certo é, também, que, ao nível dos discursos de legitimação e conceptualização 

crítica da arte, a aplicação de uma tal estratégia no estudo da Performance, comportará 

repercussões particulares e alargadas, quer para o domínio da receção crítica da 

Performance, quer também para o domínio da receção crítica da generalidade da arte 

contemporânea, tal como aponta Liliana Coutinho, no artigo “De que falamos quando 

falamos de Performance”. Com efeito, ainda que todas as expressões de natureza 

performativa, independentemente da sua filiação disciplinar, sejam suscetíveis de ser 

recebidas através de linhas de abordagem distintas, do ponto de vista da 

conceptualização crítica da Performance, ou seja da formulação dos critérios 

subjacentes ao seu enquadramento teórico, nada se avança ao ampliar os seus limites 

teóricos e incluí-las nesse mesmo território artístico. Por exemplo, do ponto de vista da 

conceptualização crítica da arte contemporânea, é interessante ou, mais ainda, é 

pertinente compreender a importância, a dada altura, da dança para a Performance, 

como o demonstram as anteriores passagens. É, aliás, um dado incontestável que à 

dança se deva, como se viu, muita da promoção do movimento arte-vida e, bem assim, 

da performatividade na experiência artística, predicados nos quais se funda a 

Performance; no entanto, as expressões da Judson Dance Theatre, tomando o mesmo 

exemplo, quando abordadas adentro do enquadramento teórico ampliado, o das artes 

performativas em geral, por si só, nada adiantam em relação ao entendimento do 

enquadramento teórico da Performance em particular. Mais ainda: definir num novo 

enquadramento teórico – generalista, esteticamente miscigenado, axiologicamente 

indeterminado –, onde situar e conceptualizar as expressões híbridas, produz um outro 

efeito negativo, de alcance mais alargado, porquanto reduz o território conceptual das 

demais disciplinas e, consequentemente, compromete qualquer exercício de 
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 14 

conceptualização e legitimação crítica que aí se pretenda fazer das expressões por ele 

geradas. 

Ainda na linha de orientação para que aponta a mesma autora, e a propósito também do 

testemunho de um performer – Guillermo Gomez-Peña –, surge, na mesma publicação, 

uma outra estratégia para o enquadramento teórico da Performance: a da «definição pela 

negativa» i.e., a inclusão, no território teórico a que designa Performance, de todas as 

expressões artísticas que, sendo de natureza performativa, se excluem porém do 

domínio das disciplinas mais delimitadas. Performance seria, com efeito, «aquilo que 

não é: o que não é teatro, não é pintura, não é dança, não é escultura…
15

». Ora, a 

aplicação de uma tal estratégia de abordagem ao tema permite prever alguns dos efeitos 

possíveis. Para automaticamente excluir, do domínio das grandes disciplinas, 

determinadas expressões artísticas de natureza performativa, impor-se-ia que se 

elaborasse, também para aquelas, modelos interpretativos, i.e., que para cada território 

artístico – dança, teatro, música, etc… –, se constituísse um quadro de critérios de 

receção crítica capaz de aferir sobre os requisitos de pertença ou exclusão de todas as 

expressões artísticas sobre as quais recaísse alguma dúvida de filiação estética. Ora, tal 

exercício parece, no mínimo, imprudente: em primeira instância porque se depararia 

com uma tal vastidão material que, mesmo sem pretensões de encerrar o tema numa 

única e modesta dissertação, se deteria ad eternum no estudo, em segunda instância 

porque esse exercício, por si só, em nada avançaria na compreensão sobre a 

Performance. Compreender o que não é Performance pouco adianta sobre o que é 

Performance. Em termos metodológicos, a «definição pela negativa» poderia revelar-se 

útil por permitir aceder a um conjunto de expressões artísticas que, excluídas de outros 

territórios estéticos, são porém suscetíveis de ser incluídas no da Performance, mas 

seria, também, e por si só, insuficiente.  

 

1.4 O Paradigma Invasor 

 

O propósito de uma reflexão preliminar consiste em debater sobre as diferentes 

possibilidades estratégicas de enquadramento teórico do tema da Performance; mas 

sobrando mais dúvidas do que certezas, adensando-se e repartindo-se as linhas de 
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investigação, procurem-se, então, as ferramentas teóricas necessárias ao exercício no 

âmbito de uma reflexão mais vasta e alargada, de natureza histórica, sociológica, 

filosófica, artística, … colhida do entendimento das ideias dos autores de referência 

acerca de conteúdos relacionados. 

 

«Será um não-lugar o único lugar possível para a Performance? Falaremos, a propósito 

da Performance, de um território negativo, situado algures nos interstícios da 

representação, tal como já se falou, a propósito da pintura abstrata?
16

». 

 

 Ora, é o conceito do paradigma invasor, amplamente desenvolvido pela autora Cláudia 

Madeira na sua tese de doutoramento, que, no âmbito do fenómeno de hibridação na 

contemporaneidade, vem clarificar algumas das problemáticas enunciadas e, bem assim, 

permitir entrar numa maior especificidade em termos do enquadramento teórico do 

tema. Pois uma vez devidamente entendida, como género gerado de um processo de 

hibridação da prática artística, ou melhor, enquanto fenómeno cultural do híbrido, 

desvinculado da conotação simplista que, quer o âmbito mitológico-religioso, quer o 

âmbito científico, lhe concederam, e dada a sua recorrência e consistência, isto é, a sua 

fertilidade artística, a Performance revela, em latência, contornos teóricos mais 

objetivos. Com efeito, não se tratando de um conceito novo e/ou desconhecido, nem 

mesmo, como referido, circunscrito a contextos concretos do conhecimento, ao invés o 

híbrido tem vindo a ser amplamente aplicado no âmbito das ciências humanas, na 

descrição e /ou explicação de processos de transformação sócio-cultural. Híbrido não 

mais se refere ao impuro e/ou à exceção, mas antes a um paradigma definidor das 

‘zonas de fronteira’ emergentes na cultura contemporânea; uma transformação 

semântica subtil, mas de forma alguma inocente, à qual naturalmente não é alheia a 

verificação da crescente recorrência e omnipresença do fenómeno, e à qual, bem assim, 

se deve, a conotação de paradigma invasor
17

. O fenómeno do híbrido, enquanto 

paradigma invasor, é, aliás, identificado como um dos paradigmas históricos mais 

relevantes na caracterização das transformações sociais, políticas, culturais… ocorridas 

no pós-modernismo, o que faz da Performance um fenómeno artístico “paradigmático” 

                                                 
16

 Liliana Coutinho (2008). Op. cit., p. 9 
17

 Madeira, C. (2007) O hibridismo nas artes performativas em Portugal. Dissertação de Doutoramento, 

Instituto de Ciências Sociais – Universidade de Lisboa, Portugal, p. 115 



 16 

do paradigma invasor. Ora, considerando que o híbrido consubstancia-se mais 

concretamente na noção de desestruturação de oposições dualistas que tendem a 

esbater-se, gerando uma categoria outra, numa lógica de 1+1=3 
18

, a verificar-se, tal 

indução teria alguns efeitos relevantes a sublinhar: em primeiro lugar, que na sua 

genealogia, a Performance teria expressões puras, isto é, filiáveis nas grandes 

disciplinas artísticas e, bem assim, que essa filiação artística era distinta entre as 

mesmas; em segundo lugar, que é legítima a autonomia artística da Performance, do 

quadro geral dos géneros artísticos, porquanto se constitui arte-outra, distinta, em 

termos de conceção de arte, das que a gerou; em terceiro lugar, e não obstante, que, pela 

sua generalização, encerra, na sua conceção de arte, toda a diversidade e complexidade 

artísticas das expressões ascendentes, como uma herança, ou um ADN, que nela se 

manifestará estruturalmente. A Performance, enquanto fenómeno do híbrido, teria, na 

sua génese, partido de um conjunto de bases disciplinares específicas – da dança, do 

teatro, das artes visuais... –, e, na sua gestação, procedido a um movimento interno de 

deslocamento dessa especificação para uma abordagem de caráter holístico, como um 

pathos de síntese das mesmas expressões. Não se trata de pressupor, nesse processo de 

emergência, a existência de uma intenção de suportar sem perda a conciliação dos 

predicados artísticos inerentes a cada uma das suas expressões ascendentes, mas antes 

de lhe reconhecer um potencial de transformação construtiva desses mesmos 

predicados, naquilo que seria um processo contínuo e aberto de formação da sua 

identidade artística. E é justamente essa fertilidade que determina o caráter do híbrido, 

iminentemente impuro e original, de uma ambivalência contida devida ao processo da 

sua emergência e que o percorre até ao seu desvanecimento ou consolidação; no híbrido, 

há, em latência, um futuro categorizável, mas também um devir-híbrido
19

. 

E aqui finalmente se conhecem os verdadeiros contornos da dificuldade anteriormente 

diagnosticada. Uma dificuldade, ou antes, “a” dificuldade que complexifica o objeto do 

estudo, e que é, também, aquela que o motiva, advém, com efeito, de uma questão de 

natureza epistemológica, que consiste no facto de o recurso à classificação de híbrido 

decorrer justamente da impossibilidade de uma classificação que entre numa maior 

especificidade ou determinação do objeto
20

; uma dificuldade que, no âmbito do presente 
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estudo, ganha portanto contornos de verdadeira problemática, porquanto parece tornar 

vão qualquer estudo, como o presente, que verse um objeto que a priori classifique de 

híbrido, uma vez que tal classificação inexoravelmente o remete para o domínio do 

vago, e o impede de se tornar suscetível a qualquer tipo de exercício de determinação 

axiológica. No entanto, esta é apenas uma face do efeito ambivalente que o híbrido, 

enquanto instância conceptual, comporta em qualquer estudo; pois, se por um lado há, 

em latência, um devir-híbrido que dificulta (ou mesmo impossibilita) uma categorização 

da Performance, há também, por outro, em iminência, um lugar privilegiado de 

reinvenção e transformação que se constitui como o equivalente, na arte, de um 

fenómeno transversal a todos os domínios da sociedade pós-moderna – um paradigma 

invasor –, sobre o qual importa refletir.  
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II. WHO’S AFRAID OF THE NEO-AVANT-GARDE? 

 

Gerado por um intricado processo de aceleração e desconstrução das estruturas sociais 

tradicionais, o problema com que presentemente se depara, o da indeterminação 

axiológica na arte contemporânea
21

, é, de resto, reflexo não apenas de um movimento 

interno de deslocação da prática artística, de desvinculamento desta em relação às 

coordenadas históricas que identificavam a obra de arte como tal
22

, mas também, e 

concomitantemente, de uma crítica, elaborada num segundo momento, dessas mesmas 

problemáticas. A extrema pluralidade de modos de criar, fruir, de, enfim, experimentar 

a arte que a contemporaneidade manifesta, constitui, assim, enquanto propriedade 

fundamental, tão-somente uma resposta inventiva a um processo de complexificação do 

espaço de enunciação, i.e., de reflexo e de ação, da arte, operacionalizado em dois 

momentos distintos. É através deste princípio teórico, colhido do entendimento da 

reflexão dos autores que aqui se tomam como referência, do diagnóstico que fazem dos 

tempos, que o problema do enquadramento teórico da Performance revela contornos 

mais alargados. Toda uma conceção de arte – incluindo esta de que presentemente se 

ocupa –, e, bem assim, os problemas de conceptualização que suscita, tornam-se 

particularmente plenos de alcance e significação quando rececionados a partir dos 

instrumentos teóricos encerrados nas suas análises. Um auxílio teórico fundamental para 

o avanço na compreensão das condições conceptuais que presidiram à arte do gesto, no 

corpo solicitado, que presentemente se revisita.  

 

2.1 O Mito Hoje 

 

A composição de mitos foi uma constante da arte da primeira metade do século XX. 

Dela se fez, aliás, o pulsar da reflexão estética desses anos; a ela se deveu, com efeito, o 

caráter incontornável e iminentemente problemático da vanguarda, essa metáfora que, 

de modo algum pacífica ou inocente, pressupõe que algo, na mesma direção, ficou na 

retaguarda
23

, essa metáfora que, enfim, age por definição negativa, i.e., que, sob uma 

condição de exterioridade, opera por radicalização e/ou rutura relativamente ao que 
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antecedeu. Iminentemente novos e absolutos, os mitos compuseram-se da pretensão de 

uma explicação holística, constituindo-se, a cada intenção fundadora, como verdadeiras 

utopias estéticas, ou antes uma espécie de trans-estética que deveria situar a arte «para 

além da arte
24

». No que concerne a problematização conceptual em arte, tal intenção 

fundadora teoriza o que na prática se traduz na convergência a um movimento ou 

programa ordenado numa consciência comum – um conjunto de normas, princípios e 

expectativas de natureza artística, cultural, filosófica, social, … –; ou antes, a criação de 

uma instância particular, um perfil poietico, uma «ideia-em-forma
25

», que, como «numa 

espécie de um processo causal
26

», induz quer à identificação individual com essa 

doutrina coletiva, quer à inscrição dessa doutrina na subjetividade individual, segundo 

um processo de identificação mútua. Porque despolitizado, na sua pretensão à abolição 

da complexidade dos atos humanos, o mito confere-lhes a simplicidade das essências, 

suprime toda a dialética, toda a elevação para além do imediatamente visível, 

elaborando um mundo sem contradições, sem profundidade
27

. Tratados, manifestos, 

ensaios, … enfim, tal como o testemunha a história da arte, todo um corpus de novos 

mitos fundamentou, de vanguarda em vanguarda, a problematização conceptual da arte 

no decurso da primeira metade do século XX. Mas que impulso libertário presidiu, 

afinal, tais intenções fundadoras? Uma forma de resistência às pulsões totalitárias?... Ou 

antes o reflexo do início da construção de um novo sentido de responsabilidade perante 

a consciência artística, composta simultaneamente pela razão presente e pela memória, 

como uma moral intrínseca à lógica genérica da própria arte
28

? Certo é que a 

consciência do sujeito individual como centro da criação artística e a realização desta 

em função do momento histórico, rompendo com o evolucionismo formativo próprio da 

lógica moderna, potenciariam, anos mais tarde, um novo entendimento da prática 

artística, como necessidade biológica de autoexpressão, fonte de conceções de real – as 

verdades do tempo e do espaço, da vida e da morte, com os píncaros da exaltação e as 

profundezas do desespero –, uma conceção de arte que a identifica, enfim, como agente 

de cultura. Se, no mito, forma e conceito são historicamente motivados, ou melhor, são, 
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por natureza, históricos
29

; se o mito tem, aliás, por missão, fundar uma intenção 

histórica
30

, será nas grandes problemáticas e aporias que marcaram o século que se 

deverá, com efeito, procurar as causas de uma tal intenção.  

 

2.2 Uma Consciência Autocrítica 

 

E o que a historicização dessas categorias estéticas permite compreender é o 

desenvolvimento, a partir de meados do século XIX, de uma consciência artística 

autocrítica que atinge, com os movimentos da vanguarda europeia, a sua maturação e, 

bem assim, a sua relevância e repercussão quer nos predicados, quer nos contextos de 

produção e receção crítica dessas mesmas expressões
31

. No que concerne 

particularmente o âmbito do presente estudo, a pertinência da tese de Burger reside 

justamente no facto de revelar a génese do processo de hibridação artística, do qual 

emerge a Performance, e o qual constitui a sua raiz teórica. A problematização estética, 

enquanto instância teórica instaurada com a vanguarda, configurando-se assim como 

uma arena de debate de discursos de conceptualização e legitimação crítica da arte – 

quer como objeto, quer como instituição –, na sua procura em encerrar um longo 

capítulo da história da arte marcado pela consensualização dos critérios de produção e 

receção artísticas – inicialmente determinada pela matriz renascentista e, mais 

recentemente, pela institucionalização da Academia –, vem promover a hibridação das 

expressões artísticas. O que portanto se torna paradigmático na genealogia das 

expressões híbridas é que remonte a um momento em que, devido à sua indeterminação 

formal e temática, fossem, por efeito da academização artística, inexoravelmente 

rejeitadas. Ou seja, ao invés de as dissipar, como previa a Academia, a exclusão das 

expressões de caráter iminentemente híbrido propiciou antes a sua consolidação, com a 

formação de um contexto paralelo para a sua produção e receção crítica – uma estrutura 

onde os artistas encontravam um suporte alternativo, constituído por mecenas e críticos 

independentes –, que progressivamente produziu perspetivas de mudança e estabeleceu, 

no princípio do século XX, as bases necessárias para a emergência das vanguardas 

históricas.  
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«Há, sem dúvida, revoltas contra a ideologia burguesa. É o que se chama, em geral, a 

vanguarda. Mas estas revoltas são socialmente limitadas (…) porque provenientes de 

um fragmento da própria burguesia, de um grupo minoritário de artistas, de intelectuais, 

sem outro público que a própria classe que contestam, e que permanecem tributários do 

seu dinheiro para se exprimir
32

.»  

 

Ora, diante de uma tal transformação, que compreende a passagem de um determinado 

estado de coisas para o seu extremo oposto – da promoção de uma arte estruturalmente 

caracterizada pela determinação dos predicados estilísticos e/ou temáticos, à total 

dissolução destes mesmos, na configuração de uma efetiva pluralidade dos modos de 

produção e receção estética, que, no limite, parece conduzir à hibridação generalizada, 

em cujos insiders são, na verdade, os outsiders de outrora –, importará, com efeito, 

apurar as variáveis das instâncias históricas que lhe subjazem, e, bem assim, identificar 

os resultados que as mesmas produzem no processo de legitimação crítica das 

expressões híbridas.  

Momento de desconstrução irreversível das instâncias tradicionais da arte, o 

Modernismo fez-se do permanente impulso do autoquestionamento. De vanguarda em 

vanguarda, os mitos modernistas, enquanto instrumento de inversão ideológica
33

, 

consubstanciaram, em si mesmos, e segundo Burger, a intenção de fundar um real 

histórico alternativo. Nunca seria verdadeiramente legítima, porém, essa intenção, caso, 

como adianta Burger, não se lhe reconhecesse, em primeira instância, o alcance de um 

«estádio de autocrítica», uma espécie de condição de exterioridade relativamente quer 

ao contexto histórico precedente, quer ao contexto histórico vigente, que permite 

refletir, com «objetividade», a «instituição arte na sua totalidade»
34

. Um real histórico 

alternativo como resultado último de um «estádio de autocrítica», ou a autocrítica como 

legitimação de uma tal intenção fundadora… enfim, uma vez desprovida da sua função 

social em virtude do seu estádio de autocrítica
35

, a história da arte da primeira metade 

do século XX é, em boa verdade, a «história da superação da divergência entre a 
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instituição arte e o conteúdo das obras
36

». Não obstante, uma tal privilegiada condição, 

que lhe permite antecipar-se em critérios e predicados, não foi, porém, procurada de 

modo natural ex nihilo pela praxis artística da vanguarda
37

; a ela subjaz, com efeito, a 

sua circunstância histórica – a sociedade burguesa –, e, bem assim, as variáveis 

comportadas por essa instância: a autonomia artística, que a condição de autocrítica 

expressivamente estabelece, é historicamente possível somente porque os sistemas 

económico e político, uma vez concedidos à burguesia, se separam do domínio cultural, 

bem como as imagens tradicionais do mundo desvinculam a arte do domínio das 

práticas rituais
38

. Na vanguarda, a expressão artística configura a formulação de uma 

exigência muito objetiva, de uma mudança no «funcionamento da arte na sociedade, que 

decide tanto sobre o efeito da obra quanto sobre o seu conteúdo particular
39

». Pois que o 

que o artista de vanguarda contesta é o burguês na arte; o que o artista de vanguarda não 

tolera na burguesia é a sua linguagem
40

. Unicamente a vanguarda denota uma condição 

de autocrítica relativamente à instituição da arte porque, contrariamente a todos os 

contextos artísticos precedentes, não a designa mediante uma determinação estilística 

e/ou temática, confere-lhe antes o sentido de lugar privilegiado de problematização 

estética, impedindo, portanto, que a eventual indeterminação sirva de critério de 

aferição da pertença ou exclusão de uma dada obra a essa mesma instituição. É a «perda 

de aura
41

» da obra de arte? Burger admite-o, não sem adiantar, porém, que a mesma não 

se fundamenta na inovação tecnológica (nomeadamente no advento da fotografia e a 

possibilidade, por si comportada, de reproduzir, com exatidão, a realidade)
42

, mas antes 

numa «mediação consciente de uma geração de artistas
43

»; e assim: é a secularização do 

olhar que dessacraliza e despolitiza a obra de arte e não mais a subvenciona a 

finalidades de outra ordem que não a dimensão estética. Não obstante, no que concerne 

o domínio teórico da vanguarda e das propostas artísticas por si potenciadas, a análise 

deverá sempre desenvolver-se considerando a existência, em latência, de um vasto 

sistema simbólico que condensou em si o sentido da vida moderna; pelo que, no âmbito 
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de uma sociedade ideologicamente focada na tecnologização e, bem assim, na 

diferenciação de contextos parciais através da simultânea especialização de função, 

importa, com efeito, admitir, igualmente, a existência de influências recíprocas entre os 

vários domínios constituintes, nomeadamente o da produção artística, ainda que dotado 

de uma condição iminentemente autocrítica.  

A vanguarda, como expressão inerente à produção artística moderna, constitui-se assim 

como propriedade fundamental de um momento de problematização estética 

conceptualmente caracterizado quer pela pretensão a uma rutura com a imposição de 

uma uniformidade de critérios implícitos de produção e receção crítica, quer, bem 

assim, e concomitantemente, por uma (nova) motivação com a dimensão formal do 

objeto artístico, a sua reconfiguração através da experimentação plástica, suscitada pela 

sua autorreflexividade. Uma vez anulada a sua subvenção a finalidades de ordem 

política, social, …, a dimensão formal adquire, no âmbito de significação artística, uma 

pertinência restaurada; ela é, pelo potencial autorreflexivo que denota, o que, nas 

expressões artísticas, se constitui também, e sobretudo, facto significante, o que nelas 

«se oferece como estético, no sentido restrito do termo
44

».  

 

«New forms of picture-making such as abstraction and collage broke with 

representational painting, and new forms of object-making such as the construction and 

the ready-made challenged figurative sculpture, as the old focus on the human body was 

displaced by new explorations of industrial materials and commercial products. These 

developments were internal to modernist art, but they were also influenced by external 

events, such as the increased industrialization and commodification of everyday life 

(…) 
45

».  

 

Seria, portanto, esta, a novidade veiculada pela vanguarda histórica:  

 

«Roughly speaking, the history of painting from Manet through Synthetic Cubism and 

Matisse may be characterized in terms of the gradual withdrawal of painting from the 
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task of representing reality (…) in favor of an increasing preoccupation with problems 

intrinsic to painting itself
46

».  

 

Hegel fala, aliás, e como adianta ainda Fried, de uma espécie de dialética como 

instância inerente à condição histórica da vanguarda:  

 

«… an ideal of action as radical criticism of itself founded upon as objetive an 

understanding of one’s present situation as one is able to achieve. (…) The chief 

function of the dialectic of modernism in the visual arts has been to provide a principle 

by which painting can change, transform and renew itself, and by which it is enabled to 

perpetuate virtually intact, and sometimes even enriched, through each epoch of self-

renewal, those of its traditional values that do not pertain directly to representation
47

».  

 

Não se trata, portanto, de conceber, na expressão da vanguarda, que o que de pertinente 

existe, em termos de significação artística, se esgota na dimensão formal da arte, mas 

antes que, e à luz do entendimento de Fried, terá sido esse o domínio teórico para a 

problematização estética que, por via da sua condição de autocrítica, a vanguarda levou 

a efeito.  

 

«…society in which it precariously flourishes, the actual dialectic by which it is made 

has taken on more and more of the denseness, structure and complexity of moral 

experience – that is, of life itself, but life lived as few are inclined to live it: in a state of 

a continuous intellectual and moral alertness. The formal critic of modernist painting, 

then, is also a moral critic: not because all art is at bottom a criticism of life, but because 

modernist painting is at least a criticism of itself 
48

». 

 

 Tal como a história da arte tem demonstrado, questões de fundo, paradigmas históricos 

– nos quais se incluem fatores de natureza social, económica, política, … – sempre 

subjazeram às motivações artísticas de cada conceção estética. Ora, não sendo a 
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vanguarda histórica, certamente, uma exceção nesse sentido, a condição extraordinária, 

de autocrítica, que, de entre todos os movimentos artísticos precedentes, somente a ela 

se reconhece, advém, com efeito, do movimento, que conscientemente opera, de 

deslocação do território teórico de reflexão – do domínio geral do social, político, 

religioso, económico, enfim, do domínio do contexto, para o domínio particular da arte 

–, no sentido da instauração da problematização estética como instância fundamental. A 

história da vanguarda artística e da sua condição de autocrítica, é, enfim, e tal como 

avançado pelos presentes autores, a história da problematização das noções de 

produção, médium, gosto e determinação plástica e conceptual…  

 

2.3 Duchamp e o ready-made 

 

Quando, num dado momento, ‘Richard Mutt’ viu a sua Fonte ser recusada pela 

Sociedade dos Artistas Independentes em Nova Iorque, alegadamente por tratar-se de 

um mero sanitário, uma peça imoral e vulgar, contra-argumentou:  

 

«Whether Mr Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. He 

CHOSE it. He took an ordinary article of life, placed it so that its useful significance 

disappeared under the new title and point of view – created a new thought for that 

object
49

». 

 

 Tal como a abstração ou a colagem representam bem mais do que um simples desafio 

colocado diretamente à figuração, também o ready-made, enquanto significante 

artístico, de todo se esgota na problematização de predicados teóricos formais, 

adquirindo antes pertinência e alcance artísticos justamente por via das interrogações 

que, no âmbito conceptual, formula. Assim, mais do que uma expressão de arte, o 

ready-made constitui-se como princípio definidor de uma atitude em arte que se 

assumiu como resposta não somente a questões de índole plástica decorrentes da crise 

da representação – como indiciado já ao tempo do Cubismo – (Duchamp pretendia 

libertar a arte de Paris do estigma retiniano
50

), mas também, e fundamentalmente, a 
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problemáticas de índole ontológica, epistemológica e institucional decorrentes da crise 

da arte burguesa. Crises diagnosticadas não apenas por Duchamp, mas sobretudo por 

ele respondidas. Com efeito, é na problematização de quatro predicados teóricos 

fundamentais que o ready-made resume a sua atitude em arte e legitima o estatuto de 

verdadeiro estandarte da «arte da provocação
51

»: o da determinação, plástica e 

conceptual, da arte – representa a realidade não por via da mimésis, como culturalmente 

convencionado, mas por via da apropriação, de uma inclusão literal, isto é, alargando o 

seu território plástico de pesquisa ao ponto de coincidência deste com a matéria 

constitutiva da realidade do real –; o da premeditação do ato criativo – o potencial 

significante da obra de arte decorre justamente do facto de esta ser gerada do paradoxo, 

do acaso e da indeterminação, tal como pretendeu e lho demonstrou o excêntrico 

Roussel, com o seu método do arbitrário
52

 –; o da valoração positiva da produção 

artística e, bem assim, o da determinação dos valores de gosto ou significação artísticos 

– a prática, que inaugura, de apropriação da matéria constitutiva da realidade do real e, 

bem assim, de investimento a si mesmo, enquanto artista, e por via da sua assinatura, do 

poder constituinte do gesto doador de significação artística, em primeira instância, 

estabelece uma equidade valorativa entre objeto criado e objeto encontrado, e, em 

segunda instância, traduz objetivamente a noção de que o gesto de arte é um ato 

eminentemente conceptual, que prescinde de mediação técnica, o conceito de naming 

art
53

. Crítica institucional, objetivamente dirigida a uma crise, fundada quer em termos 

da identidade artística (ou pelo menos da representação da noção de arte), quer numa 

certa indiferença estética generalizada, pela ausência de critérios de receção crítica da 

mesma, ou tão somente apenas um ato de provocação, traduzido na protagonização da 

ideia de uma intenção fundadora; enfim, não pressupondo, em Duchamp, a existência de 

algo mais do que uma consciência crítica, que, colocando-o na condição de uma certa 

exterioridade relativamente ao mundo da arte vigente, lhe permitiu refleti-lo sob o 

ponto de vista ontológico, epistemológico e institucional, e ainda que só mais tarde, já 

na contemporaneidade artística (nomeadamente com a Performance), se 

compreendessem, e se problematizassem os instrumentos conceptuais potenciados pela 

sua obra, certo é, que toda uma conceção de arte, da qual a Performance decorre, se 
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torna particularmente significativa quando rececionada a partir dos mesmos, não tanto 

em termos de temas, mas antes de métodos e problemas.  

 

«Duchamp used chance to decenter authorship, but his quintessential device in this 

respect was the ready-made, an appropriated product positioned as art. This device 

allowed him to leap past old aesthetic questions of craft, medium, and taste (“is it good 

or bad painting or sculpture?”) to new questions that were potentially ontological 

(“what is art?”), epistemological (“how do we know it?”), and institutional (“who 

determines it?”)
54

». 

 

 Abolir o gesto da arte pela refundação do gesto de arte; esta é uma conceção de arte 

que não se lhe reduz, mas que é, com efeito, sua.  

 

2.4 Da representação à apropriação 

 

Quando, dizia-se, num dado momento, o artista plástico descarta a mimésis e pretere a 

representação da realidade em favor da apropriação da realidade, fá-lo não somente para 

desafiar os limites culturalmente convencionados do território de pesquisa (na ideia de 

Francis Picabia, do artista como um «dandyish negator
55

») mas também, e sobretudo, 

porque uma vez compreendido o processo de mediação que transforma uma realidade 

cultural em obra de arte – i.e., que esse investimento simbólico não é preferencialmente 

de ordem técnica –, pressupõe a problematização conceptual como único caminho para 

o questionamento efetivo da natureza da arte e, concomitantemente, para a satisfação de 

questões de ordem variada sobre a sua existência. Subjacente à presente conceção de 

arte está, portanto, uma noção de inclusão, ou apropriação, que substitui a de exclusão 

ou figuração, nas instâncias criativas da obra de arte.  

 

«Foi preciso que a pintura cumprisse a sua autorreflexão crítica, para que pudesse, pelos 

seus próprios meios, negar a sua própria linguagem (da representação da natureza)
56

».  
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A obra de arte conceptual age por aliteração, de um modo heterorreferencial, adquirindo 

identidade, pertinência e significação não por referência estrita a um conjunto específico 

de predicados, mas somente quando remetida para contextos e determinações distintos 

entre si. Se, através da problematização conceptual, a especificidade cultural da arte e, 

bem assim, a realidade do real resultam questionadas, aferida ficará, também, a 

legitimidade e significância da pretensa interpenetração entre arte e vida. Num ready-

made (tal como numa performance), o artista sai do âmbito da representação para entrar 

no âmbito da apropriação; encontra, na realidade, e dela retira, o conjunto de predicados 

em face dos quais a sua obra existe como realidade dotada de sentido e, bem assim, 

integrante de uma dada noção de mundo.  

 

Se a obra resulta aparentemente inapreensível adentro as categorias da grande arte, se se 

exime, também, a uma compreensão enquanto objeto (ou gesto) indiferenciado, é 

porque o artista entendeu que a sua força semântica haveria de residir justamente aí, 

nessa ambivalência; é porque, num dado momento da história da arte, o homem 

encontrou, no exercício de problematização conceptual da arte, e na proposta, por esta 

gerada, de apropriação da realidade, uma forma de significação da própria vida. A este 

propósito, da heterorreferencialidade como predicado teórico inaugurado pelo ready-

made, em meados da década de 70, num artigo intitulado Notes on the Index, Part I, 

Rosalind Krauss, discorre sobre o que designa por operações indexativas, como 

conceito operativo inerente ao processo criativo do ready-made, e, bem assim, de toda 

uma conceção de arte que o revisita e problematiza. Com efeito, para Krauss, o ready-

made, tal como a fotografia, vem desprover o signo da sua autonomia enquanto 

significante («the meaningless meaning»); um certo vazio, a priori determinado pelo 

seu processo criativo, é colmatado somente por via da adição do texto.  

 

«It was to be a ‘snapshot’ to which there was attached a tremendous arbitrariness with 

regard to meaning, a breakdown of the relatedness of the linguistic sign (…) It is about 

the physical transposition of an object from the continuum of reality into the fixed 

condition of the art-image by a moment of isolation, or selection. And in this process, it 

also recalls the function of the shifter. It is a sign which is inherently ‘empty’, its 
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signification a function of only this one instance, guaranteed by the existential presence 

of just this object
57

».  

 

De Krauss, registar ainda que, no que concerne a arte contemporânea, a relevância das 

operações indexativas enquanto conceito operativo afere-se justamente na disseminação 

da fotografia como forma de representação da realidade.  

Também de Baudrillard, de um texto intitulado The Hyper-realism of Simulation, 

originalmente publicado no ano de 1976, constam considerações assaz interessantes 

para o âmbito da problematização da representação-reprodução-apropriação da 

realidade: 

 

«From medium to medium, the real is volatilized, becoming an allegory of death (…) 

At the conclusion of this process of reproduction, the real becomes not only that which 

can be reproduced, but that which is always already reproduced: the hyperreal (..) There 

once existed a specific class of objects that were allegorical, and even a bit diabolical, 

such as mirrors, images, works of art (and concepts?); of course, these too were 

simulacra, but they were transparent and manifest…they had their own style and 

characteristic savoir faire. In these objects, pleasure consisted more in discovering 

something ‘natural’ in what was artificial and counterfeit. Today, the real and the 

imaginary are confounded in the same operational totality, and aesthetic fascination is 

simply everywhere. It involves a kind of subliminal perception, a kind of sixth sense for 

fakery, montage, scenarios, and the overexposition of reality in the lighting of 

models
58

». 

 

Em defesa de uma tese que, na sua generalidade, promove o entendimento de um 

mundo contemporâneo como um lugar abstrato, onde a realidade não é já mais do que 

uma instância dissipada por via do domínio exercido pelos media e da saturação da 

informação; um lugar onde a realidade foi absorvida e tudo o resto tornado simulacro – 

fenómeno que designa por processo de estetização.  
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2.5 It returns from the future 

 

E contudo, em face da pretensão de novidade que veiculava, a histórica rutura moderna 

com a tradição paradoxalmente gerou a sua própria tradição – uma “tradição do novo”
59

. 

Tal como, mais concretamente, após promover um retorno do político, ou um retorno do 

real, paradoxalmente se afastou desse «sentido de uma reflexão da obra de arte com a 

política e com a realidade social concreta, para viver no interior de uma emancipação 

estética (…) de um sistema fechado e progressivo, isto é, autorreflexivo e desenvolvido 

apenas no campo dos seus próprios termos, longamente incontaminado ou sequer 

penetrável, por razões outras que não a do seu progresso formal, no interior de um 

modelo quase perfeito, autorreferenciado e autorreferencial
60

». O Modernismo chegou 

mesmo a ser alvo das armadilhas que a sua própria dialética engendrou, como, por 

exemplo, quando testemunhou o desenvolvimento de uma lógica de mercado capitalista 

em torno da comercialização dos seus próprios ready-mades, que, apesar de 

representarem uma crítica veemente ao sistema e a essa prática, e de, bem assim, 

materialmente não passarem de um objeto barato e utilitário, uma vez investidos, por 

via de mediação conceptual, de valor artístico, o seu valor comercial inflacionou de tal 

forma, que, a dada altura, paradoxalmente se equiparou ao de um qualquer artigo de 

luxo.   

A problematização conceptual, enquanto instância estética instaurada pela vanguarda 

histórica, constituir-se-ia, ao longo da segunda metade do século, como constante de 

uma arte que caminharia, até hoje, no limite da definição da sua identidade. 

Minimalismo, arte povera, arte conceptual…são «uma espécie de sequência final 

paradoxal
61

» de um processo. A problematização conceptual, essa mesma, 

autorreflexiva, significante «de per si», que desbravou caminho para o questionamento 

efetivo da natureza da arte, talvez tenha visto, já na contemporaneidade, o estilhaçar das 

suas certezas
62

, conquanto, tendo a arte assentado a sua prática ora num princípio de 

recuperação, ora num princípio de desconstrução dos paradigmas que outrora a 

informaram, contemporaneidade é menos uma qualificação de ordem estritamente 
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cronológica e mais uma propriedade fundamental de uma realidade artístico-cultural que 

se caracteriza por uma extrema pluralidade dos modos de produção e receção críticas. 

Que critérios constarão, portanto, como implícitos, na conceção de “novo” no âmbito da 

produção artística contemporânea, uma vez que, à luz da receção crítica, esta parece ter 

vindo a pautar-se por uma prática de recuperação do antigo e restituição, de uma forma 

nova, da sua pertinência artística? … Isto é, se a vanguarda histórica alguma vez foi o 

antigo em face do qual o novo se criaria, a arte contemporânea poderá, portanto, ser um 

novo uso de paradigmas antigos
63

… e, bem assim, se, a propósito de vanguarda 

histórica, ainda há pouco se pedia emprestada ao crítico americano a expressão 

“tradição do novo”, a prática artística contemporânea, ou antes, a crítica que dela se fez, 

repleta, que está, de neos e de pós, desproveu-a de todo o seu sentido:  

 

«In postwar art to pose the question of repetition is to pose the question of the neo-

avant-garde, a loose grouping of North American and Western European artists of the 

1950s and 1960s who reprised such avant-garde devices of the 1910s and 1920s as 

collage and assemblage, the ready-made and the grid, monochrome painting and 

constructed sculpture
64

».  

 

Com efeito, ao nível da receção crítica das obras de arte, e, mais ainda, dos discursos de 

legitimação e conceptualização crítica das mesmas, nomeadamente a partir do próprio 

Burger, generalizou-se a formulação de posições mais radicais, dir-se-ia mesmo 

redutoras, a propósito do que de novo nelas se não vê, ou antes, se não consegue ver, e 

se menospreza, de tão centrado, que se está, em procurar antes predicados teóricos 

reconhecíveis. Ao que Foster veementemente refuta:  

« (…) he (Burger) fails to recognize the ambitious art of his time, a fatal flaw of many 

philosophers of art. As a result he can only see the neo-avant-garde in toto as futile and 

degenerate in romantic relation to the historical avant-garde, onto which he thus projects 

not only a magical effectivity but a pristine authenticity
65

».  
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E se, por um lado, a formulação de tais posições só foi possível porque, de alguma 

forma, constitui o reflexo de uma certa crise dos discursos de receção crítica da arte 

contemporânea
66

, elas são, por outro, tão perigosas quanto tentadoras, uma vez que têm 

arrastado consigo a errada ideia da existência, na mesma arte, de um fundo de repetição 

fársica latente, destituinte, com efeito, de qualquer sentido de originalidade como 

determinação intencional: 

 

«No rule governs the return of these devices: no one instance is strictly revisionist, 

radical, or compulsive
67

».  

 

Ora, se uma certa crise existe, a mesma não se traduz, porém, na identidade da obra de 

arte, revelando-se antes somente na esfera específica dos discursos de legitimação e 

conceptualização crítica da mesma, concretamente na sua incapacidade de fornecer os 

critérios de significação e valoração artísticos, uma vez que parece não afetá-la (a obra 

de arte) nem em termos de criatividade, nem mesmo de qualidade – «A verdade é que 

ninguém sabe para onde vai. A verdade é que as certezas que acompanhavam os 

movimentos vanguardistas, os discursos legitimadores e proféticos das práticas 

artísticas não foram substituídos por outros que fornecessem à arte contemporânea mais 

consistência, pertinência e sentido
68

»; e, bem assim, se, na mesma produção artística, 

algum retorno existe, não deverá nunca ser lido como fator de empobrecimento, como 

perda de uma novidade originária, mas antes como facto determinante de uma 

reformulação do conceito de novo nas instâncias de produção da arte contemporânea, 

dissociado, com efeito, da dimensão temporal e histórica (a definição do novo como a 

negação do antigo e vice-versa, apesar de evidente, é, também, e como aponta Niklas 

Luhmann, indutora de vício
69

), pela restituição semântica do étimo latino: «Em vez de 

uma produção permanente de novidades originais que se sucedem no tempo, e que 

evolutivamente substituem o que antes era considerado válido, o antigo continua a ser o 

oposto, permitindo que o novo seja distinguido como novo, mas ao mesmo tempo esse 

antigo torna-se algo de utilizável de um modo novo e inovador – o novo na arte de hoje, 
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será, nesta perspetiva, o uso novo de elementos antigos
70

», isto é, a retoma de 

paradigmas anteriores e a sua reflexão sob o ponto de vista social, cultural, espacial e 

político, visando a restauração da sua validade, pertinência, enfim, da sua atualidade 

artística. Até porque, relacionando-se diretamente com a problemática, desenvolvida por 

Nietzsche, do excesso da história, a presente questão, da reformulação, no âmbito da 

produção artística contemporânea, do conceito de novo, e sua dissociação de um certo 

sentido de efeito de causa comummente implícito, torna-se, metodológica e 

teoricamente imperativa, conquanto, «… o excesso de consciência histórica atrofia as 

forças criativas dos indivíduos e das culturas (…) A doença histórica significa a 

incapacidade de criar algo de novo e faz triunfar o ecletismo historicizante, com a sua 

parafernália de estilos que entram em colisão e deflagram no kitch (…) Não se trata, 

para Nietzsche, de negar a história, mas de afirmar a necessidade de um ponto de vista 

não histórico e defender o papel terapêutico do esquecimento. Sem a amnésia 

libertadora o homem não conseguiria emergir do torpor e da paralisia em que a história 

o mergulha. Só o esquecimento permite a ação (…)
71

». Ou até mesmo porque se o 

distanciamento histórico age, por um lado, como possível indutor do excesso histórico, 

age também, por outro, como potenciador da consciência crítica:  

 

«Are the postwar moments passive repetitions of the prewar moments, or does the neo-

avant-garde act on the historical avant-garde in ways that we can only now appreciate?
72

 

(…) For the most part these recoveries were self-aware. Often trained in novel academic 

programs (the master of fine arts degree was developed at this time), many artists in the 

late 1950s and early 1960s studied prewar avant-gardes with a new theoretical rigor (…) 

If artists in the 1950s had mostly recycled avant-garde devices, artists in the 1960s had 

to elaborate them critically; the pressure of historical awareness permitted nothing less. 

This complicated relation between prewar and postwar avant-gardes – the theoretical 

question of avant-garde causality, temporality, and narrativity – is crucial to 

comprehend today
73

».  
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Assim, se, com a vanguarda histórica, “tradição do novo” houve, com a neo-vanguarda 

– não sendo esta, assim se crê, nem kitch, nem paralítica –, daria ela, portanto, lugar, a, 

por exemplo, uma “novidade da tradição”
74

? Ora, clarificando o sentido da noção de 

tradição, Thierry de Duve vem demonstrar que a complexidade do objecto da presente 

problemática impõe inferências distintas – «You will not rejudge without knowing that 

henceforth "betrayal", "translation", and “transmission" comprise the three inseparable 

meanings of the word "tradition"
75

» –, da neo-vanguarda fundamentalmente como 

recontextualização crítica das possibilidades da vanguarda. 

De resto, Hal Foster, autor que, no âmbito da presente problemática, aqui se tem tomado 

como referência, tece, a esse respeito, uma crítica veemente e fundamentada (e, diga-se, 

especialmente dirigida a Burger): «Paradoxically, at this crux of the postwar period, 

ambitious art is marked by an expansion of historical allusion as well as by a reduction 

of atual content. Indeed, such art often invokes different, even incommensurate models, 

but less to act them out in a hysterical pastiche (as in much art in the 1980s), than to 

work them through to a reflexive practice – to turn the very limitations of these models 

into a critical consciousness of history, artistic and otherwise
76

»; e, adiante, avança: « 

(…) it is to question how we think this connection, how we think causality, temporality, 

and narrativity, how immediate we deem them to be. Clearly they cannot be thought in 

terms of historicism, defined most simply as the conflation of before and after with 

cause and effect, as the presumption that the prior event produces the later one (…) 

Above all else it is this persistent historicism that condemns contemporary art as 

belated, redundant, repetitious
77

», concretizando: «the project of the avant-garde is no 

more concluded in its neo moment than it is enacted in its historical moment
78

».  

 

Analisadas as instâncias geradoras da problematização concetual em arte, importará 

direcionar a reflexão, do domínio geral das circunstâncias fundadoras das dialéticas 

vanguardistas e neo-vanguardistas, para o quadro específico das intenções estéticas 

convergentes à noção de performatividade em arte, procurando compreender as 

correlações que aí se estabeleceram. Isto é, uma vez analisada a problemática que opõe 
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ambas as instâncias históricas – ultrapassando a tese da existência, na segunda instância, 

de um fundo de repetição fársica latente, em prol, com efeito, do reconhecimento de 

uma novidade originária advinda do caráter atual da sua problematização estética –, no 

que à Performance concerne, na constituição de uma genealogia que identifique as 

instâncias conceptuais potenciadoras do processo de autonomização do gesto enquanto 

facto significante em arte – do (s) gesto (s) na arte, à arte do (s) gesto (s) -, urgirá, com 

efeito, avançar na compreensão do significado concreto dessa reorientação estética, 

sistematizando a sua efetiva tradução em termos de métodos, temas e problemas no 

âmbito da produção artística.  
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III. DO GESTO NA ARTE À ARTE DO GESTO 

 

«Esta presença particular do conceito – como conceito do processo de formação da 

forma – substitui a evidência do sentido da figuração. Ela introduz um vazio essencial, 

não somente nessa evidência, mas na própria obra pictural e, sem dúvida, no próprio ser 

da pintura, como se ela não bastasse doravante a si mesma (…) Esse vazio será o motor 

de um devir-outro interior à pintura, mas que transbordará dela: múltiplos cruzamentos, 

enxertias, hibridações, contaminações se produzirão entre a pintura e as outras artes
 79

».  

 

Se depois da pintura haveria, portanto, ou a sua morte, ou a sua existência enquanto 

acontecimento, depois disso haveria, com efeito, ação… Em face da perda de 

significância histórica da pintura, o facto significante seria ora a desmaterialização 

absoluta da pintura, ora a sua remissão a uma existência-outra – através quer da procura 

de um topos de convivência comum, onde o pictórico mantém a sua possibilidade e 

significação juntamente com o corpo, quer de uma situação intermédia, de quebra de 

protagonismo da dimensão pictórica, de anulação da sua condição de suporte e elevação 

à qualidade de acontecimento – happening.  

 

«…o grande movimento de autorreflexão negadora que instaurou a arte abstrata apenas 

pôde construir uma nova linguagem estabelecendo um outro mundo transartístico (ao 

qual Malévitch chamou o mundo do «sem objeto», e Kandinsky do «espiritual»). Para 

fazer isso, foi preciso extraí-lo da própria pintura enquanto linguagem pictural 

convencional; foi assim possível regressar-se a um outro mundo sensível…
80

» 

 

No seu novo momento, a vanguarda efetivamente desejou uma arte-outra e pensou-a 

partindo, desta feita, «de um modelo aberto e não formalista, capaz de ir assumindo, no 

próprio processo da sua construção, caso a caso, temáticas abertamente ligadas ao 

campo social, ora através de uma crítica mais ou menos direta aos efeitos do chamado 

capitalismo, ora tematizando categorias anteriormente tidas por minoritárias ou 

naturalmente excluídas do campo da arte, como sejam as questões do género sexual 

(…); ou, ainda, da discussão em torno da exclusão racial trazida pelo advento do 
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problema do chamado multiculturalismo
81

»; todo um corpus de temas, por assim dizer, 

traduzido, interpretado, desviado, a constar como garante do caráter atual da 

pertinência e validade artísticas, transversal à generalidade da arte neo-vanguardista, 

mas particularmente evidente no caso concreto das propostas estéticas subjacentes ao 

processo de emergência da Performance, detentoras, como se verá, de uma conceção 

objetiva no sentido de uma iminente autonomização do gesto, simbólico e/ou literal, 

enquanto facto significante artístico.  

Enfim, a história da emergência da Performance é, de resto, como a história da arte de 

neo-vanguarda, a conclusão da história da problematização do médium (dos seus 

constituintes materiais) e, bem assim, das variantes da sua perceção (condições 

espaciais e bases corpóreas), numa genealogia estética em que muito influíram 

sequencialmente a vertente minimalista, a vertente conceptual, a própria vertente 

performativa, a vertente da body-art e, mais tarde, a vertente site-specific. Ao “artista 

como criador” que a vanguarda histórica impôs, a neo-vanguarda propõe o “artista 

como etnógrafo”, definitivamente assumida, que foi, a sua condição autocrítica, 

convertido, que foi, em leitor da cultura
82

, na tradução mais objetiva de um 

deslocamento de um sujeito definido em termos de relação económica para um outro, 

que é definido em termos de identidade cultural e, bem assim, que supõe o lugar para a 

transformação artística como coincidente com o lugar para a transformação política, não 

obstante o objeto de contestação manter-se o mesmo, ou seja, a instituição burgueso-

capitalista da arte
83

 (essa mesma que, por efeito, deixou de poder ser definida em termos 

meramente espaciais, para passar a compreender todo um complexo sistema de 

instâncias variáveis social, institucional, étnica, política, sexual e culturalmente). Do 

espaço para o contexto, do físico para o social, em suma, subjacente ao seu alegorismo 

latente, que permanentemente influi no desmantelamento das normas estilísticas, na 

redefinição das categorias conceptuais, no desafio do ideal modernista de totalidade 

simbólica, ou, como em Barthes, na exploração do intervalo entre significante e 

significado, ou, ainda, como em Deleuze e Guattari, na des-territorialização e 

reterritorialização da imagem
84

, esteve o mapeamento sociológico
85

, como predicado 
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implícito de uma produção artística que se quis, também ela autocrítica, significante de 

per si, não por “tratar da própria arte”, mas antes por “tratar do mundo”, porquanto à 

arte concerne a plenitude das instâncias paradigmáticas da existência humana. Foi «o 

propósito de devolver o teatro à vida, o mundo assumido como cenário e experienciado 

agora como um lugar de agitação e transformação, logo, uma outra noção de “palco” 

emerge e agita as classificações mais ortodoxas
86

». 

 

3.1 A equação arte = vida / vida = arte 

 

Sob o signo de um artifício semântico, de uma equação linguística – arte = vida, vida = 

arte –, que ao sentido da arte fez equivaler a vida e ao sentido da vida fez equivaler a 

arte, a arte, ela mesma, parte, na neo-vanguarda, para a problematização, aferindo, de 

diversas e inéditas formas, as possibilidades de significação da realidade na realidade 

experimentada. A figuração pela abstração; a representação pela apropriação; a 

apropriação pela experimentação – desta feita, a problematização da arte pelo 

questionamento do gesto da arte. 

Subjacente à conceção da estética performativa está, portanto, para além do pressuposto 

da superação das estruturas de representação vigentes, a aspiração a uma nova situação 

existencial, ou talvez antes, o regresso a uma situação existencial original, gerada nas 

circunstâncias particulares do momento da criação enquanto acontecimento
87

. Em face 

da inexistência de um sistema relacional de mediação do absoluto, o elemento mediador 

seria a arte no seu género performativo, pela relação particular que este permite 

estabelecer com a realidade, na própria realidade apropriada.  

 

«…A arte não deve ser diferente da vida, mas uma ação dentro da vida…com os seus 

acidentes e acasos, diversidade e desordem, e belezas efémeras
88

».  
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Porque gerado nas circunstâncias particulares da “realidade do real”, o facto significante 

desta fenomenologia reside não necessariamente no recurso ao ato, à ação, nem somente 

na intenção, que inaugura, de coincidência de arte e ação, mas mais precisamente na 

constituição de um mecanismo que, na «bissetriz espaço-tempo de onde nasce o corpo-

lugar
89

», induza a constituição de uma rede de significação possível da realidade
90

, em 

face da qual a existência resulte dotada de sentido. A arte verdadeiramente como 

«veículo de interiorização da experiência da existência
91

». Daí deriva a expectativa, na 

mitologia encerrada, de que uma vez consumada a obra, e porque consumada no 

domínio do sub-representativo – do que é experimentado a um nível de intensidade real 

–, ter-se-á «ultrapassado a arte, ido mais além do teatro e alcançado a vida
92

».  

 

«A superfície onde decorre a ação ou o movimento, onde os elementos são dispostos e 

organizados, assume um caráter de “quadro”, ou “moldura”, onde se inscreve e se 

materializa o gesto do artista, do criador. Este “quadro-quadrado” agora rebatido torna-

se chão, “página”, “cena”, “ecrã”, um playground interdisciplinar, onde coreografar 

gestos e corpos no espaço do “palco-quadrado”, equivale a compor com linhas, pontos 

ou planos. Assistimos à composição dos elementos “em cena”
93

».  

 

É a realidade que se abre à problematização estética pelo potencial significante que a 

experimentação de si mesma comporta, enquanto território-outro estético, gerador de 

multiplicidades; é com efeito, no seu potencial relacional, na possibilidade de sentido 

que oferece perante a realidade, e na realidade experimentada, que reside a génese de 

toda esta fenomenologia.  
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3.2 Construção de uma genealogia 

 

3.2.1 Variáveis 

 

«O corpo é já em si uma possibilidade de construção, é já uma solução escultórica que 

apenas carece de uma forma específica. Entendamos este corpo, e estas considerações 

no seio de um discurso transdisciplinar que procura compreender as relações patentes 

desde o modernismo entre as artes visuais, a dança contemporânea, o teatro, a 

performance, e a imagem projetada na composição, ou na construtura do corpo “que se 

move”
94

. 

 

Embora amplamente dispersas – cronológica, geográfica e disciplinarmente –, as 

propostas estéticas cujos instrumentos conceptuais denotaram relevância no processo de 

emergência da performatividade em arte, são, porém, suscetíveis de um enquadramento 

mais genérico em função naturalmente da comunhão de métodos, temas, e/ou 

problemas. E ainda que o propósito fundamental da presente dissertação seja o de 

sistematizar, de forma devidamente fundamentada, um modelo possível de 

enquadramento teórico do processo de emergência do género performativo no âmbito 

das artes plásticas, não poderia nunca desconsiderar-se os desenvolvimentos ocorridos 

no âmbito de outras disciplinas, como a música ou a dança, sobretudo quando se 

afiguram de uma relevância incontornável e, bem assim, de uma relação direta com 

aquelas mesmas. Com efeito, quando analisados no âmbito de uma reflexão 

transdisciplinar, que considera as propostas (conjuntamente) desenvolvidas no contexto 

da música e da dança, os predicados teóricos problematizados por artistas plásticos 

revestem-se de maior alcance e significação, na medida em que constituem o 

equivalente, nas artes plásticas, de uma conceção de arte que foi transversal às demais 

disciplinas. Afinal, a arte é relativa e plural no seu valor e nas formas que assume, mas 

deverá ser, no seu todo, suscetível de uma compreensão semântica e ontologicamente 

unificada.  

Uns por radicalização, outros por rutura, outros ainda por assimilação e adaptação de 

pressupostos exteriores à sua disciplina, mantendo-se no âmbito do seu métier 
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específico, ou extravasando os limites teóricos deste, certo é que muitos dos criadores 

da cena artística – desde os tempos recuados dos saraus futuristas, do Cabaret Voltaire 

ou da Bauhaus, se quisermos –, e independentemente da sua filiação disciplinar – das 

artes plásticas, ao teatro, da música à dança –, experimentaram, nalgum momento do 

seu percurso, o género performativo (ou, pelo menos, para o caso dos artistas mais 

recuados, abordaram, na sua obra, algumas das problemáticas do género, lançando as 

bases teóricas necessárias à sua autonomização). Aí se detiveram, por mais ou menos 

tempo, pontual ou definitivamente, porque ele, no âmbito das instâncias conceptuais 

que inaugura, e, bem assim, das formas e métodos que propõe, possibilitou a 

problematização de um sem-número de aporias, cuja pertinência, semântica e 

ontológica, então se afigurou de uma atualidade incontornável. 

 

Uma arte que, tal como formulado na equação supracitada (arte = vida, vida = arte), 

opera, por via da ação – na experimentação espontânea do real –, a coincidência com a 

realidade; ou antes, e tal como pretendeu o seu autor, o alemão Wolf Vostell, uma ação 

de arte cuja especificidade e força resultam da sua integração na história da realidade 

do real: ocorrendo no decurso da própria existência, inscreve-se na biografia de quem a 

ela acede de um modo presente, inscrevendo-se, também, na eternidade. É nesta 

relação, entre a riqueza e diversidade significantes potenciadas pelo momento histórico, 

e a capacidade dos sujeitos particulares, através da sua ação de arte, dele se apropriarem 

e nele inscreverem a marca da sua especificidade, que se joga aquilo que, no âmbito da 

utopia arte = vida, vida = arte, é designado por valor artístico. O que nós somos, somo-

lo apenas no aqui e agora; aqui e agora esse que é, ele mesmo eterno, se for 

devidamente experimentado; na vida, como na arte – sobretudo agora, que arte é uma 

ação dentro da vida –, o pressuposto da experimentação, indexada a uma cronologia 

restrita, constitui-se como condição de eternização da existência. O retorno eterno de 

Nietzsche: a valoração positiva da homorreferencialidade cronológica da 

experimentação da existência como instância geradora de cristalizações da sua 

constituinte natureza relacional.  

Importará, portanto, notar, que não obstante os instrumentos conceptuais potenciados 

pelas obras dos artistas de Nova Iorque encontrarem, em artistas como por exemplo 

Manzoni ou Klein, o seu paralelo europeu, este funda-se, porém, e como seria natural, 
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numa consciência relativamente divergente, determinada, com efeito, por diversas 

especificidades inerentes à sua conjuntura. Se no final da década de 1950, devido a um 

conjunto de fatores de variada natureza – económica, social, política, … –, Nova Iorque 

emergia como novo centro artístico, cultural e artisticamente recetivo à problematização 

da performatividade em arte, já em França, em Itália, e na Alemanha, só então se 

geravam nos espíritos os efeitos de uma guerra avassaladora… 

 

Duas genealogias estéticas constam, portanto, desse «projeto histórico de expansão
95

», 

como ascendentes de um outro mundo «transartístico», gerador da noção de 

performatividade em arte. Uma genealogia estética de natureza formal, que compreende 

o vasto conjunto de práticas plásticas reportáveis aos princípios da assemblage e da dé-

coll/age, ao princípio merz e ao princípio da action painting (onde o pictórico mantém a 

sua possibilidade, ainda que remetida a uma outra condição) e, bem assim, uma 

genealogia estética de natureza conceptual, inerente às expressões artísticas que, filiadas 

numa conceção de arte de matriz duchampiana, declaram a morte do pictórico e 

proclamam a apropriação da realidade, através quer do paradigma do ready-made, quer 

do paradigma do automatismo psíquico. No âmbito desse movimento interno de 

deslocação da prática artística, ambas as genealogias estéticas, operando de um modo 

paralelo e complementar – quer ao nível do domínio formal, quer ao nível do domínio 

conceptual –, procederam a um alargamento do território plástico e conceptual da arte 

ao ponto de coincidência desta com a matéria constitutiva da realidade
96

. Serão, com 

efeito, sobretudo os construtivistas e, bem assim, os dadaístas «quem imprime o 

impulso decisivo ao objeto, convertendo o princípio de collage cubista numa ampla 

corrente plástica e espacial: ready-made, object-trouvé, assemblage, acumulação. 

Caminham para a resolução do problema colocado entre a representação e o 

representado, baseando o significado na própria materialidade do objeto, que se oferece 

como uma visão e não como interpretação do objeto representado. A arte objectual 

apropria-se da ação, dando lugar ao happening, derivação direta do processo collage-

décollage-ambiente, apresentando como característica principal a implicação do sujeito 

(sujeito criador, sujeito recetor) na configuração da obra e na apropriação da dimensão 

temporal, forte, sagrada, mítica, no curso da qual a perceção, o comportamento e a 

                                                 
95

 Verónica Metelo (2007). Op. cit, p. 273 
96

 Idem, ibidem 



 43 

identidade mesma são modificadas, cabendo ao espectador atravessar a figura sensível 

para a transfigurar e adivinhar a sua origem
97

».  

E o que se torna paradigmático na genealogia do género performativo é que, sendo de 

natureza conceptual – na consideração do gesto como facto dignificante em arte –, tenha 

sido em parte gerado nas experimentações plásticas ocorridas no âmbito formal da arte, 

para mencionar apenas os desenvolvimentos ocorridos no âmbito das artes plásticas. 

Como paradigmáticos são, naturalmente, os percursos dos artistas que compõem essa 

mesma genealogia: sendo paralelos – cronológica e geograficamente –, às 

transformações formais ocorridas, por exemplo, aquando do expressionismo abstrato 

norte-americano, inscrevendo-se mesmo numa tradição radicada nas artes plásticas, 

anteciparam ou lançaram, porém, as bases, para uma expressão artística que, 

radicalizando e rompendo com aquele, se assume como verdadeira alternativa. 

Ambivalente, múltiplo, disperso… nenhum movimento ordenado numa consciência, 

tempo, espaço ou mesmo disciplina comuns; o género performativo tem, em suma, a 

sua genealogia quer no âmbito da experimentação plástica, quer no âmbito da 

problematização conceptual, quer mesmo no âmbito da música, da dança ou do teatro; 

nos instrumentos conceptuais duchampianos, num conjunto de esforços, idênticos no 

conceito, mas desiguais na forma, transversais a toda a estética ocidental, mas 

delimitados a cronologias, geografias e disciplinas específicas. No limite, à 

autonomização do género performativo concorre mais uma atitude em arte do que uma 

conceção de arte, uma atitude talvez mais política e social, do que estética e/ou 

artística, mas, fundamentalmente, uma atitude. Tantos foram aqueles que, num dado 

momento do seu percurso criativo, preteriram a música, a dança, o teatro, as artes 

plásticas, ou mesmo a poesia, em favor de um registo artístico de natureza performativa, 

que se é induzido a crer que somente uma retórica grandiosa poderia justificar que, em 

pleno clima de crise dos discursos de receção e conceptualização crítica da arte, de uma 

arte da qual se acusava de repetição fársica latente, tantos artistas tenham aderido a um 

território artístico que era, por excelência, axiologicamente indeterminado. 

Efetivamente, quer fosse porque aí, na dialética do corpo e do espaço, que inaugura, se 

geravam uma infinitude de possibilidades de significação artística, ou porque 
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justamente na sua indeterminação formal e axiológica implícita, residia uma retórica 

poderosa contra os convencionalismos, ou até mesmo porque a sua permissividade 

criativa, possibilitava usar (e “abusar”) de uma série de artifícios, formais e conceptuais, 

que feriam sensibilidades, ou, ainda, muito simples e certamente porque, tal como se viu 

anteriormente, deixou de se pretender uma “arte a falar da arte” para se pretender antes 

uma “arte a falar da vida”; certo é que, sendo de natureza eminentemente híbrida, a 

performance, enquanto género artístico, constituía um dos principais alvos de 

questionamento da contemporaneidade artística, pelo que a sua eleição, como meio de 

expressão, significava, por si só, uma tomada de posição extremamente crítica e radical 

em relação ao mundo da arte.  

Com efeito, e avançando na sistematização histórica do processo de expansão da 

performatividade em arte, ganha consistência a ideia de que a sua instituição enquanto 

género artístico autónomo – ou seja, o reconhecimento do gesto enquanto facto 

significante em arte, enquanto movimento tendo em si mesmo o seu fim
98

, na aceção de 

Agamben –, se deveu justamente à adesão, por parte de tantos criativos, e ao longo de 

uma década, a essa atitude de arte, com tudo o que ela implica, possibilita e representa. 

 

3.2.2 Constantes 

 

Assim, não obstante as inúmeras variáveis referidas, inerentes às especificidades de 

espaço, tempo e lugar das propostas estéticas enquadráveis nesta ampla e rica 

genealogia, certo será que, na base da construção da noção de performatividade em arte, 

estiveram razões de espírito profundas, geradas por efeito do drama dos sucessivos 

episódios que avassalaram o mundo ocidental (e não só) durante a década de 40. Os 

artistas debateram-se então com a responsabilidade perante a consciência artística da 

criação de uma arte plena de alcance e significação em função do momento histórico, de 

um momento cuja história se confundia, com efeito, com o número dos seus mortos. A 

Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a bomba atómica… transformaram 

consciências e geraram novas convicções no que concerne aos paradigmas da existência 

humana, seu poder criativo e sua suscetibilidade aos seus próprios atos, num processo 
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autorreflexivo que deveu ao aumento da mobilidade e, bem assim, à preponderância dos 

media, uma proporção à escala mundial.  

 

«The possibility of global annihilation made human beings more aware than ever before 

of the fragility of creation, subject as it was to forces of destruction of unprecedented 

magnitude. In this regard, it also made them more cognizant of the primacy of the act 

(…)
99

».  

 

Num processo, como o da problematização do médium, que tem, na anulação da 

mediação estética e, bem assim, da representação, a sua conclusão, a desmaterialização 

do objeto estético e, concomitantemente, a mediação marcadamente performativa foram 

efetivamente os princípios aplicados durante no seu desenvolvimento. Do(s) gesto(s) do 

corpo ao corpo estetizado, foram inúmeras as instâncias de mediação da linguagem 

estética então geradas (como se geraram, também, rematerializações), num ímpeto, 

radical e convicto, particularmente reativo à fisicidade da pintura, ao primado da 

representação, enfim, à «orfandade de que a grande narrativa do Expressionismo 

Abstrato é responsável
100

». O predicado da experimentação plástica, que, nas ações 

iniciais, se assume como facto significante em arte pelo pressuposto da produção do 

objeto físico, gradualmente sofre um deslocamento em termos de potencial de 

significação artística, para, nas ações procedentes, valer enquanto processo criativo (o 

processo criativo como fim em si mesmo) e, na performance, ser totalmente preterido em 

favor da estetização do gesto (e/ou) do corpo.  
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IV. PROTAGONISTAS 

 

4.1 Do gesto na arte… 

 

4.1.1 Jackson Pollock 

 

Prque à emergência de novos paradigmas em arte nem sempre subjazem os 

convencionados princípios de radicalização, rutura, recuperação, reinterpretação, etc …, 

subjazendo antes causas, dir-se-ia, mais empíricas, na base de toda esta ampla e rica 

genealogia, está, portanto, um artista que, integrando-se na corrente expressionista 

abstrata, certamente perfilhando dos princípios estéticos inerentes a uma estética de 

desconstrução pictórica – direta ou indiretamente, esse foi, aliás, um dos contributos do 

Expresionismo Abstrato norte-americano através da sua exclamação da sublimidade
101

 –

, não denotou nunca, porém, intenções claras de, com as suas propostas, concorrer para 

um processo que inexoravelmente levasse a uma perda, em termos de possibilidade e 

significação artísticas, para pintura, pela sua remissão a uma outra instância criativa em 

equidade valorativa com o corpo, nem, em menor grau ainda, que resultasse na 

desmaterialização absoluta da pintura pelo primado do gesto. Com isto se pretende dizer 

que, não obstante a existência, em Pollock, de uma solicitação do gesto – e do corpo –, 

da comummente designada abstração gestual, esta decorre, porém, da opção por uma 

via de desconstrução formal pictórica, na procura da problematização de predicados 

teóricos inerentes ao âmbito formal da pintura – as noções de espaço e tempo, de 

verticalidade e horizontalidade, enfim, de gravidade, no processo criativo, a noção de 

médium, … –, e não da opção por uma via de desconstrução conceptual, que, assumindo 

a perda de significância histórica da pintura, ora a desmantela em absoluto, ora lhe 

acresce o corpo, problematizando as suas possibilidades de significação artística 

enquanto instância fenomenológica e/ou semiótica.   

Ainda assim, paradoxalmente (ou mesmo, como se verá, equivocamente), Jackson 

Pollock, o que, sob influência do surrealismo e da psicanálise junguiana, começou por 

desfigurar algumas formas de telas concebidas na vertical, e, bem assim, que, com o seu 

dripping, anulou a frontalidade percetiva …, Pollock, ele mesmo, o fundador da forma-
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informe, ou da antiforma (Robert Morris), cedo foi identificado como precursor do 

género performativo, na arena do ritualizado (aparentemente também performativo) ato 

criativo, a ponto de o emblemático Harold Rosenberg referir, em 1952 que: «the canvas 

began to appear to one American painter after another as an arena in which to act – 

rather than as a space in which to reproduce, redesign, analyse or ‘express’ an object, 

atual or imagined. What was to go on the canvas was not a picture but an event
102

»; 

promovendo, com isto, um mito, em torno de um suposto (mas inexistente) cariz 

performativo, de repercussões maiores e mais significativas para a geração subsequente 

de performers (particularmente para o grupo Gutai), do que necessariamente para a 

fortuna crítica do próprio Pollock, ou para os artistas seus seguidores, uma vez que o 

seu mérito terá sido mais, e sobretudo, o de concluir a luta pela abstração a que a 

pintura parecia votada há meio século, através não da geometria formal, mas antes da 

desconstrução formal, num registo verdadeiramente expressionista, e, bem assim, ainda 

segundo ainda Morris, o de, submetendo a sua plasticidade aos efeitos da gravidade, 

libertar a forma da rigidez e verticalidade:  

 

«(…) Pollock’s work seemed to have, once and for all, delivered on the promise of a 

half century of struggle to establish the viability of abstract art, proving that it as not 

simply a function of mechanism or geometry but could also be sweeping and emotive
103

 

(…) “Pollock’s recovery of process involved a profound rethinking of the role of both 

material and tools in making.”
104

 To this reconception Morris gave the name 

“Antiform”. Noting that Pollock had opened his work to the conditions of gravity, he 

argued that if all of art has been an effort to maintain the rigidity and thus the verticality 

of its materials – canvas is stretched, clay is formed on internal armatures, plaster is 

applied to lath – this is because form itself is a fight against gravity; it is a battle to 

remain intact, to continue to adhere as a formal gestalt, as a coherently bounded whole, 

as “one”. By famously laying the canvases of his dripped paintings on the floor and 

flinging liquid paint onto them from sticks dipped into open cans, Pollock had given his 

work over to gravity and had thus opened them to antiform
105

».   
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A existir em Pollock algum dilema inerente à orientação ontológica da sua obra – 

métodos, temas e predicados –, esse seria, certamente, entre a figuração e a abstração – 

como quando, no final da sua carreira, e após quase duas décadas de abstração, 

inexplicavelmente retorna ao figurativo, compondo as suas black-and-white paintings –; 

e não entre a pintura, enquanto métier específico – onde na dimensão pictórica se esgota 

toda a possibilidade e significação, com os pressupostos de valoração positiva da sua 

determinação plástica e conceptual –, e o desmantelamento desta, conquanto, nunca 

nenhuma obra da sua autoria traduziu uma preeminência significativa do gesto, ou do 

corpo, em relação à dimensão pictórica, num registo tendencialmente performativo, nem 

mesmo sequer de uma procura declarada de um topos de convivência comum, isto é, de 

equidade valorativa entre ambas as dimensões, pictórica e corporal.  Que, devido à sua 

técnica, está patente uma solicitação expressa do corpo, na aplicação das suas 

potencialidades biomecânicas, está (como, de resto, o está, e ainda que em menor grau, 

também, em todos os pintores...) Que, nessa solicitação, do(s) gesto(s) do corpo, 

subjazem os princípios geradores do processo de autonomização do gesto enquanto 

facto significante em arte e, bem assim, da emergência da performatividade, não. Não, 

conquanto, em Pollock, esse gesto é elementar, direto, primário, e esse corpo que 

gestualiza é um corpo meramente biomecânico, solicitado devido a motivações 

plásticas, e não um corpo fenomenológico, semiótico. A menos que, como efetivamente 

sucedeu, tal se tenha devido a um equívoco na receção ou na fortuna crítica da sua 

obra… 

Contudo, por Allan Kaprow, ser-lhe-ia inclusivamente atribuída a declaração da morte 

da pintura – da pintura enquanto pressuposto do objeto criado –, em prol da fundação 

do predicado da valoração positiva do processo criativo, para o que muito influiu a 

divulgação de um conjunto de fotografias e de filmes, da autoria de Hans Namuth, que 

testemunham não somente a metodologia, como o envolvimento emocional do artista na 

criação das suas obras … e muito embora Pollock certamente rejeitasse tais imputações, 

como, de resto, certamente refutaria todas as análises que o colocam, como precursor 

convicto, na genealogia do género performativo, certo é, também, que, na História da 

Arte, muitas das vezes prevalecem os discursos de receção e legitimação crítica das 

obras, em detrimento de eventuais depoimentos dos próprios artistas, pelo que, torna-se, 

assim, legítimo, que, a propósito do processo de emergência do género performativo, se 
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considere a obra de Jackson Pollock, não devido a um real contributo, mas antes aos 

efeitos que a receção crítica da sua obra teve na geração subsequente de artistas 

performativos. De uma pintura entendida como sendo de ação, “ritualizada na tela 

tornada arena” (Harold Rosenberg), para um registo performativo, corporalmente (ou, 

dir-se-ia mesmo, visceralmente) orientado, foi, para o fenómeno Gutai e para Klein, 

para Manzoni, e/ou para os acionistas vienenses, a sequência mais natural. Uma 

constatação hoje fácil de realizar devido, fundamentalmente, à lucidez que somente o 

distanciamento histórico permite alcançar. Com a mesma vantagem partiria, com efeito, 

a historiadora da arte Barbara Rose, quando, já à beira da década de 80, e perto de trinta 

anos passados da divulgação dos registos fotográficos de Namuth, procede à correta 

análise dos factos:  

 

«What Kaprow saw… and I suspect he saw it in Namuth’s photographs and not in 

Pollock’s deliberately controlled paintings, was the liberating possibility of uninhibited 

acting out – catharsis through art (…) Namuth’s Pollock photographs and film affected 

a far larger audience than the paintings had (…) Moreover, because the paintings deliver 

so little of themselves in reproduction, the photographs of the artist, which are ideally 

reproduced, had a fullness of informational content which reproductions of the work 

lacked, and it was through reproduction that most people experienced Pollock
106

». 

 

4.1.1.1 Com ou sem Tintas? 

 

Assim, é em função da opção por uma via de desconstrução formal que concretiza, pela 

solicitação do gesto do corpo, ou do gesto e do corpo, uma expressão direta, não 

mediada, que, enfim, aspira a uma plenitude automática em pintura, que a receção 

crítica de Pollock é enquadrada numa conceção de pintura de ação; não porque (e 

contrariamente a outros artistas), na sua arte, o facto significante se esgote no processo 

criativo e na possibilidade, instaurada pela sua elevação à qualidade de acontecimento, 

de aceder ao seu decorrer de um modo presente, resultando, as suas obras, em meras 

ausências, mas antes porque (e sem prejuízo, em termos de significação e possibilidade 

artística, para o valor do objeto acabado), problematiza, ao nível formal da pintura, o 

                                                 
106

 Barbara Rose citada por Paul Schimmel (1998). Op. cit., pp. 20-21 



 50 

predicado teórico da premeditação do processo criativo, aferindo que o potencial 

significante da ação de arte decorre justamente do facto de esta ser gerada do princípio 

do automatismo psíquico de André Masson – o gesto como meio espontâneo de 

inscrição, mas não com intenções representacionais. Se a pintura, ela mesma, por via de 

um deslocamento ao nível dos pressupostos de significação artística, acaba remetida a 

uma existência-outra, se, bem assim, as instâncias paradigmáticas do ato criativo – 

como sejam as circunstâncias de espaço e tempo, de perceção e emoção –, resultam 

(re)valorizadas, deve-se, com efeito, a essa opção, a uma opção que é de cariz 

eminentemente plástico, na problematização do predicado teórico da determinação 

plástica da pintura, e não a uma opção de natureza conceptual, na aferição da 

possibilidade de o gesto e/ou o corpo constituírem facto(s) significante(s) autónomo(s) 

com prejuízo para a dimensão da plasticidade pictórica ou para o predicado teórico da 

produção, no pressuposto do objeto criado. Isso mesmo fizeram-no, aliás, 

respetivamente Lucio Fontana, em Itália, e os artistas do grupo Gutai, no Japão. 

Em suma, e para o que particularmente concerne o ponto a que presentemente se chega, 

do avanço na compreensão dos desenvolvimentos históricos subjacentes à passagem de 

uma pintura de ação à ação simplesmente, impõe-se, com efeito, o apuramento do grau 

e natureza das relações entre métodos, temas e problemas entre a receção crítica das 

diversas visões estéticas. Se o gesto está, como se vê, para ficar, as perguntas que 

presentemente se colocam (aos artistas), e que muito simples e eficazmente resumem o 

último parágrafo serão: “Com ou sem tintas?” e “Que possibilidade e significação 

artísticas comportarão as mesmas em relação a esse gesto?” Ora, a história da 

possibilidade e significação artísticas da matéria prende-se, em boa verdade, muito 

diretamente, com a história da modernidade e da pós-modernidade, conquanto 

demonstra uma permeabilidade flagrante em relação aos desenvolvimentos históricos 

ocorridos nos âmbitos político, cultural, social, tecnológico, … Com efeito, durante a 

modernidade, « (…) a matéria e os materiais crescem no seio da pintura e da escultura e 

suas respetivas tradições. (…) o material partilha a mesma génese da tradição clássica. 

Com os movimentos Dadá e De Stijl verifica-se uma descoberta da multiplicidade de 

materiais passíveis de serem descontextualizados e admitidos (por integração) no 

âmbito artístico. (…) Após a consciencialização do fenómeno da bomba atómica, no 

final da década de 40, o material ‘renasce’, revelando a sua massa, a sua energia e a sua 
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vitalidade – tal é particularmente visível em fenómenos como a Action Painting 

americana e a Arte Informal europeia. (…) Consequentemente, o fenómeno pictórico e a 

superfície das pinturas desenvolvem-se e autonomizam-se, recusando o estatuto de 

‘janela para o mundo’ e transformando-se em território, arena, capaz de albergar o gesto 

e a ação dos artistas
107

.»  

Neste ponto, tudo se resume efetivamente a uma disputa, de possibilidade e significação 

artísticas, entre o gesto e a matéria. 

 

4.1.2 Lucio Fontana 

 

Em resposta à questão acima formulada, Fontana talvez dissesse “Gesto sem tintas”, 

apresentando ainda, contudo, a tela (mesmo que esburacada) … Pois que 

problematizando o status convencional da pintura, do seu caráter bidimensional, 

Fontana revelou a tridimensionalidade encerrada no vazio que os golpes infligidos na 

superfície da tela monocromática ofereciam. Com efeito, o caso de Lucio Fontana 

parece, em primeira instância, não auxiliar na clarificação do problema, antes pelo 

contrário, quando, em referência aos seus Buchi e Tagli, e como fundamento do seu 

Concetti spaziali, declarou:  

 

«Je ne veux pas faire un tableau, je veux ouvrir l’espace, créer pour l’art une nouvelle 

dimension, le rattacher au cosmos tel qu’il s’étend, infini, au-delà de la surface plate de 

l’image
108

».  

 

Ou seja, o recurso a um elemento material convencional da pintura, como a tela, não é 

sinónimo, em Fontana, de uma superioridade, ou sequer de uma equidade de 

possibilidade e significação artísticas da matéria em relação ao gesto; e muito menos é 

sinónimo do contrário, de agressão ou de morte declarada da mesma matéria, pela 

inflição de um determinado tipo de agressão. É, antes, significado do estabelecimento, 

na sua obra, de uma valoração positiva de uma instância conceptual inversa à matéria, 

uma espécie de seu ‘negativo’ – uma certa vacuidade originária (em termos de temas e 
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problemas, semelhante, como se verá, ao pensamento estético de Robert Rauschenberg 

e de John Cage), assim como uma analogia com a realidade obstétrica nos partos por 

cesariana, em que metaforicamente o artista incisa a superfície pictórica para aceder a 

uma instância original, no sentido de um regresso às origens
109

.  

 

«The artistic era of colours and static forms is coming to an end. Man is becoming less 

and less responsive to fixed, motionless images. The old static images no longer satisfy 

the modern man who hás been shaped by the need for action, and a mechanized lifestyle 

of constant movement
110

».   

 

Em defesa de uma “arte integral”, no seu Manifesto bianco (1946), o criativo 

argumentaria, de resto, sobre uma visão que a definisse (a arte) em termos de gesto e de 

movimento, e não simplesmente em termos de objeto, em prol de uma libertação do 

espírito de toda a matéria
111

.  

Em suma, e para o que particularmente concerne o presente problema, do jogo de forças 

entre a matéria e o gesto, a relevância da obra de Fontana consiste no realce da 

dimensão gestual (ou até mesmo performativa) do ato criativo, aqui entendida não tanto 

apenas no seu sentido literal – inerente à gestualidade biomecânica implicada na 

produção formal da obra –, mas sobretudo também no seu sentido simbólico – inerente 

ao que, no âmbito institucional e conceptual da arte a tomada dessa atitude representa. 

 

4.2 … à arte do gesto 

 

4.2.1 Gutai 

 

Simultaneamente, no Japão, e desconhecendo os desenvolvimentos ocorridos na arte 

europeia, também Shozo Shimamoto – inicialmente por acidente, a certa altura de forma 

deliberada –, esburacava as suas telas cobertas por papel de jornal (1949-52) e, obra 

após obra –, por exemplo, em A Work to be walked on ou em Work (Created by 
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Cannon) (ambas do ano de 1956) –, também nele se tornava mais explícita a opção por 

uma via estética em que a dimensão performativa – patente quer no artista, na execução 

do ato criativo, quer no espectador, na participação que é condição da sua receção 

crítica da obra –, prevalecia, em termos de possibilidade e significação artísticas. 

Poderia, uma pintura, ser mais de ação do que aquela que resulta de consecutivos 

disparos de tinta por um canhão? Poderiam, no âmbito pictórico, as instâncias criativas 

subjacentes ao pressuposto da produção, denotarem maior temporalidade, no sentido de 

uma submissão ao momento presente, inscrevendo-se na história da realidade do real? 

Enfim, haveria, porventura, em pintura, método mais efetivo de elevar o gesto à 

qualidade de acontecimento? 

 

Se porventura existe, entre Pollock, Fontana e Shimamoto, e ainda, Rauschenberg e 

Cage, algum aspeto em comum, será certamente o desejo de romper com a superfície 

pictórica, no questionamento da autoridade da bidimensionalidade, através da 

introdução do acaso, da aleatoriedade e do inconsciente no ato criativo; «in short, to 

leap into the void
112

». Porém, certo é, também, que uma tal consideração, que em 

benefício de uma compreensão unificada, se arrisca a simplificar e generalizar a 

realidade dos factos, nada acrescenta à presente problemática, conquanto será antes nas 

variáveis de métodos, de temas, e de problemas, elas próprias determinadas por fatores 

culturais, institucionais, políticos e sociais, que subjazerão as divergências fundamentais 

do pensamento estético. E terá sido justamente isso que faltou ao japonês Jiro Yoshihara 

na receção crítica da obra de Pollock. Principal mentor de um dos mais interessantes 

fenómenos estéticos da arte japonesa, mecenas exclusivo da atividade artística mais 

dinâmica da cena cultural nipónica de então, Yoshihara basear-se-ia porém mais nos 

registos fotográficos de Namuth, mostrando um Pollock na “arena do ritualizado ato 

criativo”, do que necessariamente no contacto efetivo com as obras, que recentemente aí 

haviam sido expostas.  

Apenas uma década depois das tragédias de Hiroshima e Nagasaki, sentiam-se já, no 

Japão, os primeiros efeitos de uma esquizofrénica americanização nos sistemas 

económico-financeiro e político
113

; porém, ao nível da produção e pensamento estéticos, 

                                                 
112

 Paul Schimmel (1998). Op. cit., p. 25 
113

 Bois, Y. (2007). “Nonwestern avant-gardes. 1955a” In H. Foster (ed. lit.), Art Since 1900: Modernism, 

Antimodernism, Postmodernism Londres: Thames & Hudson, p. 373 



 54 

a realidade era bem diversa: de uma resistência absoluta às pulsões artísticas 

estrangeiras, induzida, claro está, por razões de natureza religiosa e cultural. Assim, e 

em face de uma conjuntura particular que ao isolamento cinzento determinado por uma 

cultura se opunham quer um enorme desejo de inovar, quer, bem assim, uma 

extraordinária curiosidade sobre os desenvolvimentos externos – num fenómeno de 

desfasamento entre os quadros conceptuais impostos e as expectativas desenvolvidas 

por parte dos criativos –, estavam reunidas as circunstâncias para que das obras de 

Pollock se fizesse lugar de fundamentação empírica ou ilustração de uma teoria de arte 

divergente daquela que subjazeu à sua intenção fundadora. Mas não somente o seu 

parco conhecimento sobre as motivações plásticas e conceptuais da obra de Pollock e 

sobre os paradigmas que norteavam os desenvolvimentos da arte ocidental o 

autorizaram, como as suas leituras dependeram sobretudo do ponto de partida teórico 

assumido, isto é, daquilo que o próprio Yoshihara neles queria ver. «It is this 

performative angle from which Gutai looked at Pollock that resulted in one of the most 

interesting, albeit short-lived, “creative misreadings” of twentieth-century art
114

». E o 

que Yoshihara, bem como os restantes membros do grupo Gutai – de entre os quais se 

incluem o mencionado Shimamoto –, procuravam, era, simplesmente, uma referência 

estética, garante da pertinência e validade artísticas que, para si tinha, o género 

performativo, conforme ao paradigma explicitamente constante do nome com que se 

autodenominaram: “gu” – médium –, e “tai” – corpo –, ou seja, “aqueles que têm no 

corpo o seu médium”.  

 

«In this sense I pay respect to Pollock’s and Mathieu’s Works in contemporary art. This 

even gives the impression that they serve the material
115

».  

 

Com efeito, os registos fotográficos de Namuth (mais do que as próprias telas de 

Pollock) e as palavras de Rosenberg – “a tela tornada arena para a ação” –, visualizados 

e lidas de forma descontextualizada, foram o bastante para despoletar no grupo a 

iniciativa de pôr em ação (literalmente!) uma conceção de arte pela qual o interesse 

vinha sendo, em boa verdade, cada vez mais sistemático e consciente.  
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«Let us take leave of these piles of counterfeit objects on the altars, in the palaces, in the 

salons and the antique shops. They are an illusion with which, by human hand and by 

way of fraud, materials such as paint, pieces of cloth, metals, clay or marble are loaded 

with false significance, so that, instead of just presenting their own material self, they 

take on the appearance of something else. (…) Gutai art does not change the material: it 

brings it to life. Gutai art does not falsify the material. In Gutai art the human spirit and 

the material reach out their hands to each other, even though they are otherwise opposed 

to each other
116

». 

 

E assim, a partir de 1954, Kazuo Shiraga – aquele que viria a ser o mais reconhecido 

membro do grupo –, alegadamente numa “radicalização do princípio de horizontalidade 

da pintura de ação de Pollock”, começando por pintar com os pés, acaba por envolver 

todo o seu corpo na manipulação da matéria, em parte ultimando o resultado de um 

processo de autonomização do gesto e do corpo – em que nele(s) se esgota toda a 

possibilidade e significação artísticas da obra -, na consciencialização dos princípios 

indexativos de remissão à temporalidade do ato, e, bem assim, na problematização de 

todos os predicados teóricos que vinham sendo alvo de questionamento estético: o da 

determinação, plástica e conceptual, da arte, o da premeditação do ato criativo, o da 

mediação artística, o da produção do objeto, e o da autonomia significante do signo… 

«He had merely found a method which enabled him to confront and unite the material 

he had chosen with his own spiritual Dynamics. in doing so he achieved an extremely 

convincing level
117

». 

 

4.2.2 Allan Kaprow 

 

Mas não só Yoshihara e os elementos do grupo Gutai formularam posições forçadas a 

propósito da abstração gestual de Pollock, procurando aí o que não está, apenas porque 

correspondia às expectativas por si desenvolvidas. Mais tarde, em 1958, também Allan 

Kaprow, que inclusivamente tão envolvido estava na cena artística nova-iorquina, 

afirmaria, num “ímpeto profético”, que a vertente performativa de Pollock viria ainda a 

revelar constituir o aspeto mais significativo da sua obra, o seu maior contributo 

                                                 
116

Jorô Yoshihara (1996). Op. cit., p. 699 
117

 Idem, p. 700 



 56 

artístico, para os artistas da década de 60 e seus procedentes. Ora, para o que aqui 

concerne – a compreensão das instâncias histórico-artísticas subjacentes à passagem de 

uma pintura de ação à ação simplesmente –, importa não apenas a constatação dos 

factos e o apuramento das suas causas, como também, e sobretudo, a identificação da 

relevância do seu significado para o referido objeto de estudo. Ou seja, as palavras de 

Rosenberg, as interpretações de Yoshihara e do grupo Gutai, e as “profecias” de 

Kaprow acerca da arte de Pollock, e, bem assim, os efeitos que tiveram nos 

desenvolvimentos subsequentes da arte, são pertinentes não pela curiosidade que 

encerram, mas fundamentalmente por revelarem a existência, nos primeiros anos da 

década de 50, de uma expectativa artística comum, ainda que a poucos, sobre uma arte 

que em breve pudesse ser mais gesto do que matéria. Caminhando então a arte no limite 

da definição da sua identidade, o facto de um conjunto de pensadores estéticos verem 

em Pollock, mesmo aí não estando, a “centelha” da performatividade em arte, e, 

fundamentalmente, de a lerem como fator de enriquecimento, constitui prova da 

existência de um desejo latente relativamente à autonomização do gesto enquanto facto 

significante. 

 

Com efeito, tal como sucedeu com Yoshihara e o grupo Gutai, Kaprow afirmava ver em 

Pollock tudo o que, em boa verdade, correspondia às suas próprias aspirações artísticas: 

que as grandes pinturas do artista, tornadas ambientes – environments –, anteciparam os 

seus happenings; que as telas do artista, tornadas arena, preconizaram esse fenómeno 

de alargamento do território plástico e conceptual da arte ao ponto de uma inclusão 

plena, de toda a matéria constitutiva da realidade do real no domínio da significação 

artística – «On the one hand, looking broadly at the whole of recent modern art, the 

differences which were so clear between graphic art and painting have practically been 

eliminated; similarly, the distinctions between painting and colage, between collage and 

construction, between construction and sculpture, and between some large constructions 

and a quasi architecture. (…) In short, contemporary art has moved out of its traditional 

limits. Painting, which has been without question the most advanced and experimental 

of the plastic arts, has over provoked the question, ‘Should the format or field always be 

the closed, flat rectangle’ by utilizing gestures, scribbings, large scales with no frame, 

which suggest to the observer that both the physical and metaphysical substance of the 
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work continue indefinitely in all directions beyond the canvas…
118

»; que a conceção de 

arte do artista era o princípio de um resultado último a que a arte inexoravelmente seria 

remetida, de derradeira rutura com sua genealogia fundadora, e de regresso a um estado 

original, de restituição da sua ligação à vida e da sua natureza ritual e mágica. E apesar 

da relação, que estabelece entre Pollock e essa conceção de arte, ser, como se viu, 

forçada, certo é que parte das suas formulações seriam, porém, confirmadas pelos 

desenvolvimentos posteriores, pelo menos no que concerne à previsão da emergência de 

uma arte conceptualmente centrada no potencial significante da experimentação da 

realidade do real: 

 

« (…) we must become preoccupied with and even dazzled by the space and objects of 

our everyday life, either our bodies, clothes, rooms, or, if need be, the vastness of Forty-

Second-Street. Not satisfied with the suggestion through paint of our other senses, we 

shall utilize the specific substances of sight, sound, movements, people, odors, touch. 

Objects of every sort are materials for the new art: paint, chairs, food, electric and neon 

lights, smoke, water, old socks, a dog, movies, a thousand other things which will be 

discovered by the present generation of artists. Not only will these bold creators show 

us, as if for the first time, the world we have always had about us, but ignored, but they 

will disclose entirely unheard of happenings and events, found in garbage cans, police 

files, hotel lobbies, seen in store windows and on the streets, and sensed in dreams and 

horrible accidents
119

». 

 

Contrariamente ao que inicialmente se possa deduzir, o termo happening não foi 

concebido no âmbito de um movimento artístico e menos ainda de um programa ou 

manifesto; mas antes atribuído na circunstância pontual de intitulação de uma obra de 

Kaprow, no sentido de reforçar os princípios fundamentais de uma arte não 

premeditada, de caráter efémero e que pressupõe a copresença corporal. Sucede que 

após a apresentação na Reuben Gallery, a imprensa norte-americana e alguma crítica 

passaram a recorrer ao termo para tratar de propostas estéticas estruturalmente de 
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natureza idêntica à de Kaprow. A sua generalização e, bem assim, a sua aplicação na 

designação de toda uma conceção de arte – comportando a determinação dos seus 

predicados estilísticos e/ou temáticos como critérios implícitos de receção crítica – 

deve-se, com efeito, à imprensa e à crítica, e não a Kaprow, ainda que este tenha sido o 

seu autor. Happening passou, portanto, a designar toda uma conceção de arte que, tendo 

a sua génese na obra de Kaprow, não é, porém, exclusivamente sua, nem se lhe reduz.  

Com efeito, em 1959, Allan Kaprow apresentava, na Reuben Gallery, Nova Iorque, os 

seus 18 Happenings in 6 Parts. Numa profusão de gestos e ações, os intérpretes ora 

marchavam, ora permaneciam imóveis, ora declamavam frases, ora tocavam 

instrumentos, ora, ainda, realizavam várias experiências de natureza plástica. 

Inapreensíveis adentro de qualquer uma das categorias da arte – teatro, dança, música, 

pintura –, os happenings eximem-se, também, a uma compreensão enquanto ações e/ou 

gestos indiferenciados, devendo a sua receção crítica ser feita no jogo do 

heterorreferencial, em função da remissão das ações para contextos e determinações 

distintos entre si. Enquanto apropriação diferenciadora de uma profusão de gestos 

reportáveis ao domínio do quotidiano, os happenings de Kaprow operaram a uma 

deslocação de ordem conceptual nos quadros de apreensão quer da arte, quer da 

realidade. Kaprow resume, num gesto artístico, a utopia estética de uma arte feita da e 

na experimentação – plástica, percetiva, sensitiva –, da realidade, enquanto método para 

a aplicação dos seguintes predicados teóricos: (i) a anulação da separação entre arte e 

vida; (ii) a pesquisa de temas, materiais, ações, e de paradigmas que os correlacionem 

ser feita não no âmbito do território artístico mas antes no âmbito do território do 

quotidiano; (iii) a máxima dinamização e variedade das circunstâncias espaciais; (iv) a 

experimentação da temporalidade a um nível real; a irrepetibilidade; (v) a anulação do 

conceito de audiência pela solicitação da sua participação na determinação plástica e 

conceptual
120

; numa expressão de rutura consciente com as determinantes teóricas, 

conceptuais e institucionais do lugar da arte: 

 

«The romance of the atelier, like that of the gallery and museum, will probably 

disappear in time
121

». 
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 Kaprow cola – i.e., aplica o conceito merz
122

 a um conjunto diverso de realidades 

físicas e conceptuais – como objetos, ações, pessoas; integra, numa lógica ready-made, 

um universo de instâncias, físicas e conceptuais. O automatismo psíquico surrealista 

vem, de resto, legitimar a irracionalidade das ações, vem mesmo conferir-lhes parte da 

sua força semântica, e, bem assim, eximi-las de uma filiação na tradição da vanguarda 

teatral.  

 

Contudo, se, depois de uma pintura de ação, não haveria senão ação simplesmente, eis 

que se constata o aspeto porventura mais paradigmático do processo de autonomização 

do gesto na arte: o seu caráter eminentemente híbrido, pois que foi gerado de propostas 

estéticas ocorridas quer no âmbito formal, quer no âmbito conceptual da arte, 

antagónicas, inclusivamente. Com efeito, em que circunstâncias, que não as presentes, 

de sistematização do processo de autonomização do gesto, se poderia colocar, por 

exemplo, Pollock e Manzoni lado a lado, partilhando de uma mesma genealogia, em 

equidade de contribuição artística, quando, em termos de conceção de arte, tanto os 

distancia? Efetivamente, quer em termos de predicados, quer em termos de conceção, 

quer mesmo em termos de filiação, é tão vasto o conjunto de propostas estéticas que, 

solicitando direta ou indiretamente o gesto, no âmbito do presente processo geraram a 

noção de acontecimento e, por conseguinte, de performatividade em arte, que somente a 

noção de híbrido, no pressuposto da existência de uma correlação (pela partilha ou 

divergência) de métodos, temas, problemas, …, permite compreender como puderam 

constar numa mesma genealogia, como convergentes a um mesmo resultado artístico; 

permite compreender porque, na presente sistematização, depois de Pollock se sigam o 

grupo Gutai, Cage, Klein, Schneemann… 

 

4.2.3 Robert Rauschenberg 

 

É mais, de facto, o que distancia Pollock de John Cage e de Robert Rauschenberg, do 

que aquilo que os une. Mas é precisamente por isso que o procedem na presente 
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sistematização. Com efeito, foi num impulso de libertação do expressionismo abstrato – 

concretamente no que concerne os princípios de abstração gestual pictórica de Pollock –

, que se criaram as condições necessárias para a emergência de uma conceção de arte 

eminentemente divergente; foi, aliás, como alternativa ao expressionismo abstrato, que 

se assumiu o vasto conjunto de experiências estéticas que associaram o músico ao pintor 

e, bem assim, estes a tantos outros criadores, como bailarinos, coreógrafos, performers, 

…, durante alguns anos da década de 50.  

 

Quando, num mesmo momento, um pintor apaga a tela oferecendo o vazio pictórico e 

um músico elimina o som oferecendo o silêncio, não se está simplesmente diante de 

uma perfeita sintonia estética, mas antes, e no mínimo, diante de um paradoxo em arte, 

tão complexo quanto fascinante. O que aproxima Rauschenberg de Cage é, também, o 

mesmo que o distancia de Pollock: o desejo de uma arte pensada a partir de um certo 

sentido de originalidade, isto é, de um regresso, na substância e na forma, às origens, 

que ao objeto criado sobrepõe a ação – esse gesto de arte –, que à composição criativa 

sobrepõe os princípios de subtração e de revelação, que à premeditação sobrepõe o 

improviso e o acaso, que a um lugar sobre o eu, sobrepõe um lugar sobre a vida. 

Cerca de um mês e 40 borrachas depois, o desenho que Rauschenberg pedira a Willem 

De Kooning (de quem era amigo e se considerava discípulo), estava resumido a uma 

folha em branco, ligeiramente vincada e amachucada, com uma assinatura, um título, 

uma data e uma moldura folheada a ouro. «Nothing could be less spontaneous and 

redolent of the character of its maker than a line as mechanically produced as that of a 

tire track. Similarly, nothing could withdraw from the theatre of “risk” so totally as a 

blank canvas that turns the famous arena on which the action painter battled to declare 

what Harold Rosenberg had called the “metaphysical substance” of his “existence” » (e 

eis o que, concretamente, o distancia de Pollock) «into a kind of monochromatic 

readymade»
123

.  

 

Efetivamente, é só aparente a iconoclastia deste ato: a expressão do pintor – “to purge 

myself of my teaching” – sugere tratar-se mais de um processo de purificação quer de si 

mesmo, quer, também, assim se crê, das dimensões plástica, conceptual e institucional 
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da arte em relação a De Kooning, o artista mais influente e valioso da cena artística de 

então. Erased De Kooning Drawing é, em tudo, gesto: o gesto literal para eliminar o 

gesto-do-outro sendo, em si mesmo, um gesto simbólico, na inversão, plástica e 

conceptual, dos determinantes do processo criativo – a aplicação, não a uma tela em 

branco, mas ao objeto criado, não de um princípio de adição, mas antes de um princípio 

de subtração, ou de eliminação –; restituição, ao suporte pictórico, do vazio primordial, 

de onde tudo pode emanar
124

, e aonde tudo pode aderir (Leo Steinberg), ‘cópia em 

negativo’, qual palimpsesto! É, por um lado, na inversão absoluta do processo criativo – 

na impossibilidade, então determinada, de aceder ao objeto criado, feito mera ausência 

–, e, por outro, na valoração positiva da problematização conceptual, em detrimento da 

produção plástica, que se joga o que, no âmbito deste desenho apagado, é designado 

por valor artístico.  

Na esteira de uma série de instrumentos conceptuais potenciados pela obra de 

Duchamp, – no desmantelamento, plástico e conceptual da arte, e na aplicação de uma 

lógica ready-made, e, bem assim, do princípio das operações indexativas –, não tanto 

em termos de problemas ou de temas, mas antes de métodos, Rauschenberg centra a sua 

reflexão crítica nos convencionados registos autocentrados, introspetivos, 

autobiográficos, tão próprios da narrativa expressionista abstrata, sobrepondo-lhes uma 

certa vacuidade originária, suscetível de receber o negativo das instâncias constitutivas 

da realidade do real:  

 

«(…) it breaks with a fundamental premise of the action painter’s credo: that the work 

function as a mirror reflecting the artist’s identity, producing a moment to measure 

one’s authenticity in an act of self recognition. (…) the index in the face of action 

painting’s drive to authorial self-presence, just as engaged in repetition and randomness 

as a strategy  for ‘not composing’
125

». 

 

4.2.4 John Cage e Merce Cunningham 

 

O desenho apagado de Robert Rauschenberg constitui, de resto, o equivalente, nas artes 

plásticas, do silêncio de John Cage, na música, ou da imobilidade de Merce 

                                                 
124

 Rui Serra (2013). Op. cit., p. 392 
125

 Rosalind Krauss (2007b). Op. cit., p. p. 372 



 62 

Cunningham, na dança… com efeito, no âmbito de uma reflexão transdisciplinar, que 

considere também os desenvolvimentos ocorridos no domínio da música ou da dança, 

constata-se que a reflexão de Rauschenberg não foi de todo um ato isolado – no espaço, 

no tempo, na disciplina –, enquadrando-se antes num debate mais geral, ocorrido ao 

nível de muitas das instâncias criativas, que «convocou para a arte uma nova ligação 

com a realidade – os seus objetos, as suas histórias, as suas vivências –, e realçou a 

importância da performatividade na experiência artística e também na sua produção
126

». 

Somente assim, num âmbito alargado de reflexão, é possível avançar na compreensão 

da existência de uma correlação particularmente direta de métodos, de temas e de 

problemas no pensamento estético, de um élan estético transversal, em que os criadores, 

parecendo ter assumido uma certa perda de significância histórica do seu métier 

específico tal como o conheciam, declaram a sua morte, abolindo o seu gesto próprio, e 

mostrando-o antes sob forma de ‘negativo’.  

Para o seu processo de emergência e maturação, em muito influiu a existência da Black 

Mountain College, uma comunidade escolar, fundada no ano de 1933, na Carolina do 

Norte, por antigos estudantes e docentes da Bauhaus, no sentido de desenvolver um 

programa educacional pluridisciplinar de reflexão estética. A realização de sessões 

conjuntas, de trabalho e debate, com artistas de diferentes filiações artísticas, tornaram-

se, a partir de meados da década de 40, mais sólidas e sistemáticas, enriquecendo e 

dinamizando o plano de estudos, por si só já muito centrado no domínio prático e 

teórico das artes e da cultura. Walter Gropius em 1944, John Cage e Merce Cunningham 

em 1948, 52 e 53, Willem De Kooning em 1948, Clement Greenberg em 1950, Robert 

Motherwell em 1945 e 51… foi recriada a Armadilha da Medusa, de Erik Satie, numa 

colaboração conjunta entre o músico John Cage, na conceção musical, o bailarino 

Merce Cunningham, na composição coreográfica, e o pintor Willem de Kooning, na 

elaboração dos cenários; no Evento sem título, em que a Cage e Cunningham juntou-se, 

desta feita, Robert Rauschenberg, na qualidade de cenógrafo e figurinista… 

 

Se Rauschenberg apagava uma obra do seu próprio mentor, Cage, que estudara 

composição com Schoenberg, preteria o instrumento musical em favor de uma 

«biblioteca de sons do quotidiano», propondo uma composição-outra, com os sons de 
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um camião circulando a 80 km/h, da chuva ou da estática entre estações de rádio, e 

Cunningham, um dos principais bailarinos da companhia de Martha Graham, rompia 

com os princípios de narratividade, coreografia e sujeição à música inerentes à dança, 

trazendo para palco movimentos isolados e desconexos como os de andar naturalmente, 

saltar ou sentar. Á música de Cage, e à dança de Cunningham, subjazeram, portanto, as 

mesmas aspirações estéticas que a Erased De Kooning Drawing de Rauschenberg, tanto 

em termos de métodos, como de temas e de problemas, colhidos, com efeito, de um 

entendimento conjunto quer dos instrumentos conceptuais potenciados pela obra de 

Duchamp, quer do automatismo psíquico surrealista, quer, ainda, para o caso específico 

de Cage, do misticismo oriental Zen. O que torna paradigmático (ou mesmo paradoxal) 

o percurso destes artistas é que tendo sido trilhado adentro das correntes estéticas mais 

predominantes, influentes e consideradas de então, tenham gerado uma visão estética 

contrária, que inclusivamente se assumiu como alternativa, àquelas.  

Da reflexão sobre aquele vasto conjunto de influências estéticas, resultou, para Cage, 

mas também para Cunningham, e uma vez que, a partir da década de 50, partilham a 

autoria de algumas das suas mais importantes obras, uma série de princípios teóricos a 

constar como objeto de problematização, suscetível da seguinte sistematização: da 

matriz duchampiana os princípios de desmantelamento, plástico e conceptual da arte, e 

o princípio do ready-made, e do automatismo psíquico surrealista os princípios de acaso 

e indeterminação, não premeditação, e revelação, sintetizados no sistema das chance 

operations:  

 

«Interested in the idea that chance and randomness are universal modalities that 

structure the universe, Cage thought about music as an aleatory interweaving of silence 

and ambient sound
127

».  

 

E assim, em 1951, Cage apresentava, na Black Mountain, a emblemática 4’33, em que o 

pianista David Tudor limitou a manter-se imóvel, sentado ao piano, cronometrando os 

períodos de silêncio que se davam de cada vez que abria a tampa do teclado.  

Se as telas em branco de Rauschenberg se abriam às partículas de pó, às sombras, …, a 

peça de Cage abria-se aos sons provenientes da audiência. 
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Cage e Cunningham detiveram-se também, e obra após obra, na aferição do potencial 

significativo dos sons e dos movimentos do quotidiano, respetivamente. Na realidade do 

real, na matéria sonora e gestual constitutiva do real, Cage e Cunningham encontram o 

seu objeto de arte, o qual é apropriado e remetido, de forma ocasional e indeterminada, 

para contextos de receção distintos, como o palco, revelando, aí, na ambivalência 

semântica que estabelecem, o seu potencial enquanto facto significante em arte, numa 

lógica ready-made. 

 

4.2.5 Yves Klein 

 

Foi, também, em parte como reação à arte informal de Georges Mathieu, que, no 

dealbar da década de 60, o crítico francês Pierre Restany, “à boa maneira vanguardista”, 

redige, conjuntamente com um grupo de artistas – de entre os quais Yves Klein, Arman, 

Jean Tinguely, François Dufrêne, Daniel Spoerri, Raymond Hains, Jacques de la 

Villeglé, e Martial Raysse –, o manifesto do Nouveau Réalisme, reclamando para si a 

detenção de uma «nova perceção do real
128

». E se ao seu novo realismo e pura 

sensibilidade
129

 subjaziam – como subjaziam, de resto, no próprio Mathieu –, os 

pressupostos teóricos da temporalidade do ato criativo, da produção do objeto e, bem 

assim, da dimensão performativa, estava prevista também a reproblematização dos 

paradigmas modernistas – como o ready-made, o monocromático, o construtivismo 

cinético, ou a colagem –, desta feita sem arrogância, nem reclamações polémicas
130

, 

desta feita sob as novas instâncias de perceção geradas quer por uma cultura social de 

espetáculo e de consumo, quer por uma dialética de repressão histórica, conquanto, 

justamente nessas ambivalências residiria a sua riqueza e a força semânticas. Da 

intimidade da superfície pictórica para o espaço público, a arte ultimava então, às mãos 

dos novos realistas, a sua transformação formal, conceptual, institucional e comercial. 

 

Yves Klein, o autor desse perfeito e imenso azul (I.K.B.), o azul do céu de Nice, adere 

ao Nouveau Réalisme porventura na esperança de, através dos seus instrumentos 
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conceptuais, derradeiramente encontrar no pictórico a plenitude espiritual (como 

pretendeu Kandinsky?). Acabaria, então, por arrumar os seus pincéis, preterindo-os por 

“pincéis vivos”; acabaria, então, por abandonar o atelier, “saltando para o vazio”
131

 que 

é esse imenso potencial de significação da realidade, na própria realidade 

experimentada.  

 

« [My models] became living brushes!  

I had rejected the brush long before. It was too psychological. I painted with the more 

anonymous roller, trying to create a “distance” – at the very least an intellectual, 

unvarying distance – between the canvas and me during the execution. Now, like a 

miracle, the brush returned, but this time alive. Under my direction, the flesh itself 

applied the colour to the surface, and with perfect precision. I was able to remain 

constantly at the exact distance “X” from my canvas and thus I could dominate my 

creation continuously through-out the entire execution. 

In this way, I stayed clean. I no longer dirtied myself with colour, not even the tips of 

my fingers. The work finished itself there in front of me, under my direction, in absolute 

collaboration with the model. And I could salute its birth into the tangible world in a 

dignified manner, dressed in a tuxedo…
132

» 

 

Embora Klein reclamasse a autoria do conceito de “pincéis vivos”, declarando que 

quando Kazuo Shiraga problematizou o paradigma da anulação do médium (envolvendo 

todo o seu corpo numa manipulação direta da matéria), estava, na verdade, a 

reinterpretá-lo, e embora também a receção crítica das Anthropométries, apresentadas 

em Paris, na primavera de 1958, não correspondesse, de todo, à sua intenção fundadora 

– «Given the context of a dinner party, and Godet’s penchant for eroticism, the event 

took on a aura of folly and lascivious entertainment (…)
133

» –, indubitavelmente elas 

prevalecem como expressão de uma rutura com a mediação plástica em pintura, em prol 

de uma problematização que é eminentemente conceptual (não obstante a produção, 

ainda, do objeto), centrada, com efeito, na possibilidade e significação da operação 

indexativa (uma vez mais, o índex!) do corpo na pintura, esse corpo que é, em Klein, o 
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corpo original – o corpo clássico, o nu clássico; o paradigma fundador da genealogia da 

arte ocidental, aqui fragmentado, tornado mera remanescência.  

 

4.2.6 Piero Manzoni 

 

« (…) The changes are not sufficient; the transformations must be total. This is why I do 

not understand painters who, whilst declaring themselves receptive to contemporary 

problems, still stand in front of a canvas as if it were a surface needing to be filled in 

with colours and forms, in a more or less personalized and conventional style. (…) To 

suggest, to express, to represent: these are not problems today
134

».  

 

Para Piero Manzoni, em Milão, eram então problemas os pressupostos de determinação 

dos valores de gosto ou possibilidade e significação artísticos, que somente no limiar de 

uma crítica de natureza iminentemente institucional, jogando com a totalidade das 

categorizações do objeto artístico, se poderiam refletir. Ás linhas “que estendia até ao 

infinito” – índice da natureza fragmentária da existência humana –, e em cujo ato se 

encerra já uma significativa dimensão performativa, contrapôs, com efeito, num novo 

reenquadramento quer da ironia quer do ready-made duchampianos, uma sucessão de 

trabalhos conceptual, plástica e/ou materialmente centrados nos seus gestos, e na 

aferição do seu potencial significante aos níveis conceptual, comercial e institucional da 

arte. Eximindo-se mesmo da produção do objeto, centra então no domínio conceptual as 

questões da pertinência significativa da arte e da autoria artística, e, num só gesto – 

assinando um corpo, insuflando balões, defecando para latas (e vendendo-as 

posteriormente ao mesmo preço que o fixado para o ouro) … –, problematiza os 

pressupostos de determinação dos valores de gosto ou significação artísticos, ironizando 

que: realidade, sentido e valor de uma obra de arte não são função de uma relação 

tripartida entre o autor, a obra e o espectador, i.e., que de si depende a aferição da 

existência de um fundamento ontológico para o valor da obra, que ele, enquanto artista, 

protagoniza a ideia de uma intenção fundadora, que somente ele detém o poder 

constituinte do gesto doador de significação. «We are accustomed … to saying that the 
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author is the genial creator of a work in which he deposits, with infinite wealth and 

generosity, an inexhaustible world of significations. We are used to thinking that the 

author is so different from all other men, and so transcendent with regard to all 

languages that, as soon as he speaks, meaning begins to proliferate, to proliferate 

indefinitely
135

». 

Assim, quer em Escultura viva (1961), quer em Fôlego do artista (1960), quer, ainda, 

em Merda do artista (1961), o corpo não é nunca semiótico, nem fenomenológico, 

configurando mais um corpo isento, despersonalizado, que é incluído através de uma 

lógica ready-made, conquanto simplesmente é chamado a interceder em função de um 

propósito significante que é extrínseco ao do seu ato; solicitado como superfície de 

inscrição ou pelas suas capacidades biológicas e necessidades fisiológicas, é sempre o 

corpo que, em Manzoni, medeia o ato provocatório de problematização conceptual em 

arte, bem ao jeito duchampiano.  

 

4.2.7 Fluxus 

 

E se anteriormente se evocava, para a Performance, o conceito do paradigma invasor, 

como categoria definidora dessas tantas ‘zonas de fronteira’ que, como ela, são geradas 

por fenómenos de hibridação, depara-se agora, na sua genealogia, com uma expressão 

de arte que é, ela própria, híbrida. Do mesmo modo: se a Performance é, em arte, um 

paradigma do híbrido, o Fluxus é o devir-híbrido da Performance. Iminentemente 

impuro e original, de uma ambivalência latente, geradora quer de um futuro 

categorizável, quer, também, de um híbrido-outro, assim poderá definir-se, – ou 

porventura assim definiria George Maciunas –, o Fluxus, esse catalisador estético, ético, 

artístico, cultural, … conquanto, numa catarse do expressionismo abstrato, terá, na sua 

génese, partido de um conjunto de bases conceptuais específicas, dispersas no espaço e 

no tempo – o ready-made e a crítica irónica de Duchamp, a obsolescência surrealista, as 

“chance operations” de Cage, a utopia holística da arte=vida, o produtivismo da 

vanguarda soviética, e novas aspirações quanto a uma subjetividade artística –, para, na 
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sua gestação, as reenquadrar num pathos de síntese, que é, de resto, determinante, da 

possibilidade de constituição de uma entidade estética outra.  

Dick Higgins, Bob Watts, Al Hansen, o próprio Maciunas, Jackson MacLow, Richard 

Maxfield, Yoko Ono, Nam June Paik, La Monte Young, Alison Knowles, … integram, 

entre outros, uma espécie de antologia que permanece ainda como um dos mais 

complexos e subestimados fenómenos estéticos
136

 da neo-vanguarda. Se pelo seu 

internacionalismo – que aos desenvolvimentos ocorridos na Europa Ocidental acresce, 

também, os norte-americanos e, ainda, os japoneses e coreanos –, se pela sua pretensão 

holística – «(…) Fluxus saw no distinction between art and life, and believed that 

routine, banal, and everyday actions should be regarded as artistic events, declaring that 

“everything is art and everyone can do it”
137

» -, ou se, ainda, pela sua multiplicidade de 

métodos, temas e problemas – de concertos a festivais, de performances teatrais a 

performances musicais, de declarações públicas a gestos e ações, e da masculinidade da 

arte ao seu pretensiosismo, da profissionalização do artista à dependência deste da 

público, … -, certo é, que, teórica, plástica e conceptualmente, cronológica, geográfica e 

autoralmente, é tão vasto o corpus deste enquadramento estético – que inclusivamente 

recusa a designação de “movimento” -, que parece obstar a qualquer exercício que 

pretenda entrar numa maior especificidade, que, bem assim, porventura lhe subjaz mais 

um pressuposto de amplitude na liberdade individual do que uma visão suscetível de 

uma compreensão unificada, mais uma crítica institucional do que necessariamente uma 

problematização estética, mais uma atitude em arte, do que uma obra de arte; é tal a sua 

complexidade, que, do inédito e paradoxal encontro entre o melancólico e cómico-

grotesco
138

, retiraria parte da sua força e pertinência.  

 

«To approach closer affinity with concrete reality and its closer understanding, the art-

nihilist or antiartists (they ususally deny those definitions) either creates ‘antiart’ or 

exercises nothingness. The ‘antiart’ forms are directly primarily against art as a 

profession, against the artificial separation of a performer from [the] audience, or 

creator and spectator, of life and art; it is against the artificial forms or patterns or 
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methods of art itself; it is against the purposefulness, formfulness and meaningfulness of 

art; antiart is life, is nature, is true reality – it is one and all
139

». 

 

Fluxus passa então a ser aplicado no meio artístico da neo-vanguarda como referência 

ao fenómeno de experimentalismo plástico e conceptual emergente na década de 60 em 

diversos contextos. Não designando necessariamente uma conceção de arte – por não 

pressupor uma determinação estilística e/ou temática de predicados –, Fluxus serve 

antes o enquadramento de propostas estéticas, diversas em termos de métodos, formas e 

problemáticas, geografias e conjunturas culturais, mas cuja pertinência semântica 

residirá sempre, em última instância, num princípio de originalidade, que, sob uma 

condição de exterioridade, opere, por definição negativa, a uma rutura com a tradição 

artística europeia: 

 

«Purge: the world of burgeois sickness, “intellectual”, Professional and commercialized 

culture, PURGE the world of dead art, imitation, artificial art, abstract art, illusionistic 

art, mathematical art – PURGE THE WORLD OF “EUROPANISM”!
140

» 

 

Em Nova Iorque, nos espaços Fluxhall e Fluxshop, o “cataclísmico”
141

 Fluxus ganha 

amplitude e consistência, na demarcação de uma atitude de natureza transversal – ética, 

política, social, artística e cultural –, na defesa e promoção dos princípios de não 

profissionalização do artista, não parasitismo, não dependência das instituições e não 

mercantilização da arte – uma arte tendencialmente internacional, experimentalista, 

iconoclasta, minimalista, efémera, gerada na dicotomia que estabelece com a vida
142

… 

tal como Vostell pretendeu; Vostell, de resto, ele também autor do primeiro happening 

na Alemanha e personalidade central no processo de afirmação do Fluxus na Europa.  
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4.2.8 Carolee Schneemann 

E num momento, como o presente, em que o género performativo caminhava já no 

limite da definição da sua identidade – conquanto, a uma significativa parte da mais 

recente produção artística havia, com efeito, subjazido, uma problematização conceptual 

centrada fundamentalmente nos paradigmas do gesto, do corpo, da temporalidade e da 

matéria (pictórica) –, não mais se deverá definir a conjuntura estética em termos de uma 

certa disputa, entre o gesto e o corpo e a dimensão pictórica, pela possibilidade 

significante em arte. Conquanto a dimensão pictórica, numa narrativa que remonta à 

tela tornada arena, havia reequacionado a materialidade da arte, numa perspetiva de 

inclusão total da matéria plástica e conceptual constitutiva da realidade do real, o gesto 

e o corpo, tal como a tinta ou a folha de jornal, o vácuo ou os dejetos, a terra ou os 

alimentos, … constituíam agora esse território material de pesquisa, significante de per 

si: «only on the level of the object itself that the experience of reification could be 

combated in the radical transformation of artistic objects (and genres) into events
143

». 

 

E seria justamente em função desse processo, de concretização, pelo gesto, da dimensão 

material dos entes incluídos no ato artístico, que gerar-se-ia o conceito de Concretismo; 

bem assim, seria porque aí se geram, para o corpo, uma infinitude de possibilidades 

significantes, que Carolee Schneemann, em Nova Iorque, se distancia do registo 

pictórico, sua raiz disciplinar, e se aproxima do registo performativo. 

 

«The new activities of the artists therefore could be charted by reference to two 

coordinates: the horizontal coordinate defining transition from ‘time’ arts to ‘space’ arts 

and back to ‘time’ and ‘space’ etc., and the vertical coordinate defining transition from 

extremely artificial art, illusionistic art, then abstract art (not within the subject of this 

essay), to mild concretism, which becomes more and more concrete, or rather 

nonartificial till it becomes non-art, antiart, nature, reality. 

Concretists in contrast to illusionists prefer unity of form and content, rather than their 

separation. They prefer the world of concrete reality rather than the artificial abstraction 

of illusionism
144

». 
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Não prevendo nunca uma desmaterialização da dimensão pictórica, mas antes uma 

valoração positiva da sua possibilidade significante juntamente com o corpo – do corpo 

enquanto participante do ato doador da significação artística –, as suas pinturas iniciais 

denotam, porém, uma espécie de atração latente pelo espaço exterior habitado pelo 

corpo
145

. E assim como um uma instância não mais capaz de suportar, sem perda, os 

percetos e afetos de um corpo em imanência, não mais capaz de os exorcizar, a pintura 

abre-se, em Schneemann, à totalidade das instâncias exteriores para que o corpo nelas 

possa inscrever as construções resultantes quer da sua experiência de corporeidade, quer 

da experiência de corporeidade no espaço exterior.  

An Environment for Sound and Motions (1962), Newspaper Event (1963), EyeBody 

(1963), Meat Joy (1964), ou Fuses (1967) surgem no âmbito dessa problematização – 

do corpo que experimenta o corpo, do corpo que se experimenta a si mesmo e aos 

outros, material, sensitiva, afetiva, socialmente, … –, suscitando, de resto, uma temática 

centrada, de forma cada vez mais evidente, nas categorizações do corpo feminino, 

preconizando o debate sobre a expressão do género ocorrido mais tarde na década. Com 

efeito, se inicialmente Schneemann propunha a reflexão sobre o confronto das 

instâncias conceptuais das dimensões pictórica e corporal – evidenciando a 

impossibilidade de a segunda ser pictoricamente representada, e, bem assim, de a 

primeira lhe servir enquadramento –, mais tarde trazia para a ação a tensão latente que 

subjaz no binómio corpo privado-corpo público – do corpo como lugar de inscrição 

social, e, concomitantemente, como materialização da vontade individual, isto é, de um 

corpo que reivindica o direito à diferença mas que se arrisca à indiferenciação 

generalizada –, ou, ainda, num registo próximo do ritual, a celebração da carne e do que 

de mais visceral subjaz a todos os corpos animados – a pele como interface relacional –, 

e num outro, mais naturalista (nunca romântico ou sequer fetichista), o diferido na 

experimentação do ato sexual
146

.  

Igualmente célebre foi, em 1965, a sua colaboração com Robert Morris, em Site, uma 

recriação, de natureza performativa, da imagem de Olímpia de Manet. Morris, usando 

uma máscara elaborada por Jasper Johns, manipulava o cenário envolvente, alterando a 

disposição das infraestruturas que o compunham, e revelando, pouco a pouco, a figura 

                                                 
145

 Liliana Coutinho (2004). Op. cit., p. 117 
146

 Idem, pp. 111-127 



 72 

nua de Schneemann, reclinada num divã, alheia à composição sonora, de serrotes e 

martelos, que acompanhava a ação. 

 

4.2.9 Accionismo Vienense 

 

Para lá do Legado de Jackson Pollock, fosse este gerado do contacto direto com as 

obras ou de uma fortuna crítica equivocada, uma pintura performativa, enquanto base 

dos pressupostos de temporalidade e espacialidade, havia já sido admitida na reflexão e 

produção estéticas; para lá do epíteto tela tornada arena, designativo de uma espécie de 

anima de que parece ter sido dotada a materialidade pictórica, uma perspetiva de 

inclusão total – da matéria plástica e conceptual constitutiva da realidade do real –, era 

já problematizada.  

Não obstante, seria, ainda, para lá de tudo isto, que, em 1962, o Accionismo Vienense 

aspirava situar-se… além da abstração gestual e do desmantelamento da superfície 

pictórica, do acaso e do espaço público, senão mesmo do espaço social. Uma vez mais 

Pollock, a arena, o ritual, e a base de um pressuposto de regresso, no significado e na 

forma, às origens; de restituição, à arte, de uma autenticidade e identidade originárias. 

 

«(…) integrando no processo acionista o corpo do artista, outros corpos, bens de 

consumo e “materiais originais” como o sangue e a merda, eles nivelam e reduzem o 

corpo humano, a sua substância e o universo de consumo a um material de novas 

possibilidades expressivas, segundo as influências surrealistas e pós-freudianas, 

conduzir o agir do artista e dos participantes até ao excesso original – a transformação 

da repressão sexual em criatividade
147

». 

 

Uma vez mais, também, nenhum movimento ordenado num programa; talvez antes um 

grupo informal de artistas em cuja obra é possível identificar uma estética comum, 

numa espécie de reenquadramento conceptual pós-fascista quer do primeiro movimento 

modernista austríaco – o Wiene Gruppe, que, na sequência de um trabalho de crítica 

literária versando a arte enquanto representação, desenvolveria, em Viena, durante a 

década de 50, diversas propostas no sentido da performatividade –, quer, bem assim, de 
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um conjunto disperso de instrumentos conceptuais específicos, tais como: o tachismo, o 

expressionismo austríaco, as teorias freudianas, o surrealismo de Breton e o Teatro da 

Crueldade de Artaud (para além, como referido, da action painting e do happening 

norte americanos). 

 

«The extraordinary violence with which the work of the Actionists confronts its 

spectators thus seems to originate in a dialectic that is particular to the postfascist 

cultures of Europe: on the one hand, the Viennense Actionists seem to have recognized 

that experience could be resuscitated only by breaking through the armor of collectively 

enforced repressions. Therefore, the ritualistic reenactment of brutal and excessive 

forms of human defilement and the theatrical debasement of the human body would 

become mandatory, since all cultural representation from that point onward would have 

to be measured against the destruction of the subject (…)
148

 ». 

 

Do reenquadramento daquelas categorias, e conforme à amnésia massiva imposta por 

um consumismo importado, o Accionismo Vienense, no conjunto de propostas que 

individualmente as suas quatro figuras centrais – Otto Muehl, Herman Nitsch, Günter 

Brus e Rudolf Schwarzkogler – geraram, resulta, porém, como paradigmático, mais um 

fársico, satírico e grotesco exorcismo do consumo, do que necessariamente um ritual 

trágico de redenção
149

.  

Entre o impulso libertário de uma consciência crítica ímpar e a descrença na capacidade 

transformadora da razão, entre a emergência do indivíduo e o seu apagamento no 

interior das sociedades massificadas, bem assim entre a reivindicação do direito à 

diferença e a sua indiferenciação no seio de uma consensualização acrítica, a arte, 

testemunhando a relativização dos valores que fundaram a modernidade
150

, veio tendo 

no corpo um dos seus mais obsessivos lugares de problematização das contradições do 

século. E na deteção de uma alegada falha encerrada no modernismo de Clement 

Greenberg – a hipervaloração positiva das instâncias espirituais do corpo –, o 

antimodernismo crítico, numa inversão daquela tendência conceptual, contrapõe, com as 
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expressões Neo-Dadá, Gutai, Fluxus e Accionismo Vienense, uma valoração das suas 

suscetibilidades físicas, apresentando um “corpo exposto ao perigo”, num registo 

ancestral, catártico, ritualístico
151

. Pelo que no prolongamento desta genealogia que 

vinha centrando no corpo a sua problematização conceptual, ao corpo unificado da 

década de 50 – a noção de um corpo que tem na plenitude física e conceptual a sua 

possibilidade e significação artísticas –, a década de 60 sobrepunha, então, um corpo 

fragmentado – significante no desmantelamento, desconstrução, ou mesmo destruição, 

literal ou metafórica, das suas instâncias físicas e conceptuais. Autopintura I (1964), de 

Gunter Brus, ou Ação 2 (1965), Rudolf Schwarzkogler, são exemplos paradigmáticos da 

problematização acerca de um corpo exposto ao “gesto absoluto” de Artaud e do efeito 

catártico da dor ritualizada. 

Data do ano de 1962 a Orgia de Sangue, primeira série de ações do grupo; no entanto, 

só no ano seguinte a sua apresentação se tornaria mais sistemática e de caráter 

semipúblico. Resulta, como linha de problematização comum das principais ações do 

grupo, o estabelecimento de duas ordens distintas de instrumentos artísticos: formal – 

no princípio materialaktion, i.e., ação-material, que pressupõe uma plasticidade total 

da ação, no alargamento do domínio plástico a toda a matéria envolvida (constitutiva 

quer dos objetos, quer dos corpos) –, e conceptual –, na noção de arte como arena, ou 

seja, o ato criativo como experiência de confronto implícita, que do corpo-motor faz 

simultaneamente corpo-lugar, quando dele se serve como superfície de inscrição 

pictórica, e corpo-significante, quando dele se serve como agente de significação, nas 

perceções que resultam da exploração dos seus limites sensoriais.  

No âmbito da estética acionista vienense, valor ou sentido do ato criativo é, portanto, 

algo que se afere justamente no seu efeito catártico, ou seja, no modo como, pela sua 

configuração festiva e orgiástica cria, na experimentação, em intensidade e excesso, da 

transgressão (uma hamartia?), uma ordem outra de revelação do absoluto. O ato criativo 

como ritual de união com o imortal, onde o herói é o homem que procura essa 

harmonização emocional e racional, uma gestão possível do absurdo da morte perante o 

milagre da vida.  
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4.2.10 Robert Morris 

 

«Half or more of the best new work in the last few years has been neither painting nor 

sculpture. Usually it has been related, closely, or distantly, to one or the other. (…) 

Much of the motivation in the new work is to get clear of the forms. The use of three 

dimensions is an obvious alternative. It opens to anything. (…)
152

». 

 

Seria, portanto, ainda no âmbito da identificação e exposição das alegadas falhas 

encerradas no modernismo de Greenberg, que Donald Judd e Robert Morris 

conjuntamente comporiam uma dialética gestaltiana: pela reconstrução conceptual da 

forma restituiriam à arte (ou derradeiramente lhe confeririam), a sua unidade formal. Se 

para o Accionismo Vienense a pintura de Pollock, desprezando a suscetibilidade física 

do corpo, obstava a uma perceção plena das suas instâncias significantes, já para Judd e 

Morris, as suas limitações eram fundamentalmente formais, nas determinantes impostas 

às instâncias plásticas e conceptuais suas constituintes – cor, forma, textura, espaço, 

tempo, … –, obstantes à geração de uma perceção estética plena do real:  

 

«The main thing wrong with painting is that it is a retangular plane placed flat against 

the wall (…) it determines and limits the arrangement of whatever is on or inside of 

it
153

».  

 

Se, num registo catártico, expressionista, os primeiros expunham o corpo ao perigo, os 

segundos inseriam-no porém no lugar purificado da unidade formal, aspirando, com 

isso, situar-se também para além do espiritualismo transcendente de Pollock – «no to 

transcendence and spiritual values, heroic scale, anguished decisions
154

» –, para além, 

aliás, da própria pintura – «The new work exceeds painting in plain power (…)
155

» e 

mesmo da própria escultura –, conquanto, à sua visão estética, subjaziam uma recusa 

veemente quer dos predicados teóricos que informaram aquele, quer, bem assim, dos 
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pressupostos fundamentais convencionados nos géneros. Ou seja, se em função de um 

programa que tinha, no paradigma de Gestalt, a sua temática central, a 

tridimensionalidade surgia, no Minimalismo, como conceito operativo fundamental de 

constituição do espaço real, e, concomitantemente, como condição sine qua non de 

geração de uma perceção plena da forma, então, a aplicação do método de redução 

radical dos elementos ao ponto de uma autoevidência com a unidade formal – «a 

striking quality of unitariness, of simply being that object, that shape
156

» –, 

determinaria, com efeito, a anulação não somente do pressuposto da composição 

(próprio dos géneros pictóricos e escultóricos), como também do pressuposto da 

experiência estética como suspensão do real, como, ainda, do pressuposto do “sistema a 

priori”, isto é, da existência de uma intenção fundadora precedente da criação 

artística
157

. Ao conceito de Gestalt corresponderia, adiante-se, um sentido equivalente 

ao de “forma”, ou “estrutura”, inerente ao potencial de transformação construtiva que é 

gerado na temporalidade do processo do ato criativo (e não necessariamente ao objeto 

criado); em mais um reenquadramento da vanguarda, a partir da década de 60 o 

conceito seria inscrito, pela neo-vanguarda, na genealogia da arte processual, 

designando como implícitos os predicados teóricos de totalidade, transformação e 

autorregulação.  

Para o que ao Minimalismo concerne, a problematização do conceito de Gestalt, induz, 

pelo deslocamento que opera quer da definitividade do objeto criado para a 

continuidade construtiva do processo criativo, quer, bem assim, do artista como criador 

de narrativas para o espectador como criador de perceções, ora um princípio de 

reflexão tautológica
158

 para o artista – conquanto dele faz voyeur da sua própria obra –, 

ora um princípio de funcionalidade para o corpo do espectador – conquanto das 

correlações sensitivas que este estabelece entre as instâncias constituintes do dispositivo 

espaço-tempo depende a determinação dos valores de possibilidade e significação 

artísticas da obra – «for it is the viewer who changes the shape constantly by his change 

in position relative to the work
159

». 
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«There is little of any of this in the new three-dimensional work. So far the most 

obvious difference within this diverse work is between that which is something of an 

object, a single thing, and that which is open and extended, more or less environmental. 

(…) Painting and sculpture have become set forms. (…) The use of three dimensions 

isn’t the use of a given form. (…) So far, considered most widely, three dimensions are 

mostly a space to move into. (…) Three dimensions are real space
160

». 

 

Reduzindo a forma, o Minimalismo consumaria a unidade formal; despersonalizando o 

objeto, fá-lo-ia depender da subjetividade da perceção sensitiva do espectador. Uma vez 

que a identidade semântica e axiológica da obra é, por natureza, contextual, seria a 

perceção sensitiva do espectador, enquanto paradigma do contexto que é a obra, o que, 

aqui, constitui facto potenciador de significação e possibilidade artística.  

 

«O corpo é referente não só porque constitui o sistema de coordenadas que dá a sua 

orientação ao espaço, mas porque é o agente (o operador) da relação real das coisas 

entre si: ver uma coisa, depois outra, situar uma em relação à outra, é percorrer com o 

corpo a distância que as separa; e todas as distâncias possíveis das coisas sobre as quais 

incide a minha vista ao meu corpo
161

». 

 

Num exorcismo das últimas reminiscências da aura de Benjamin, situando-se muito 

para além, até, de uma lógica ready-made, a despersonalização do objeto minimalista – 

nos pressupostos de fabrico industrial e de não pretensão de originalidade –, 

desemboca, com efeito, na morte do autor (Roland Barthes); do mesmo modo, o caráter 

determinante de uma perceção sensitiva (que muito particularmente se presta à teoria 

fenomenológica desenvolvida por Maurice Merleau-Ponty), nos valores de 

possibilidade e significação artística da obra, resulta, por seu turno, numa alteração dos 

pressupostos teóricos de receção crítica da arte. Assim, se a questão da redefinição das 

condições do artista e do espectador na determinação da significação artística foi 

matéria de problematização no âmbito da estética minimalista, já no âmbito da crítica, 

da teoria, da filosofia e da institucionalidade artísticas, ganharia contornos de verdadeira 

problemática, ampliando, em muito, o alcance do debate. Especialmente depois da 
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análise tecida por Michael Fried no seu artigo Art and Objecthood… Com efeito, se, por 

um lado, o crítico concordava com Judd e Morris no aspeto em que a arte minimalista – 

ou literalista, como a apodou –, consumada na perceção real das instâncias espaciais e 

temporais, não se prestava a um enquadramento disciplinar concreto, nem na dimensão 

pictórica nem na dimensão escultórica, mas antes num lugar intersticial entre ambas, e 

se, bem assim, reconhecia como artisticamente relevante o princípio, que a mesma 

aplica, de inscrição da existência da obra na temporalidade e espacialidade do real, 

daqueles divergiu, porém, ao considerar que o princípio subjacente à inscrição da obra 

na realidade do real era análogo ao da presença num palco, e que a arte minimalista era, 

por efeito, teatral
162

.  

 

«Literalist sensibility is theatrical because, to begin with, it is concerned with the atual 

circumstances in which the beholder encounters literalist work. Morris makes this 

explicit. Whereas in previous art ‘what is to be had from the work is located stricktly 

within [it]’, the experience of literalist art is of an object in a situation – one that, 

virtually by definition, includes the beholder
163

». 

 

Conquanto o objeto minimalista se prestava, pela anulação do médium, a uma pretensão 

totalista da arte – como arte total –, a sua identificação com o teatro, por excelência 

território de dissolução (senão mesmo degeneração) disciplinar, foi, com efeito, 

imediata.  

Ora, no que à presente reflexão concerne, se a arte minimalista, «pela sua tónica no 

processo e na intervenção do espectador, corresponsável pela criação do momento 

estético e não só sujeito a esse momento», assumiu «não sujeitar a arte a discursos 

exteriores», foi porque, porventura dela procurou resgatar o gesto e o corpo, no sentido 

de uma abertura à evidência de que ambos – na perceção que geram –, são 

determinantes de possibilidade e significação artísticas. E a performatividade, encerrada 

nos pressupostos de receção estética da arte minimalista, poderá ser relacionada, pelo 

menos para o caso de Morris, com a sua ligação à dança e, bem assim, com a sua 

passagem pelo Judson Dance Theatre. Do conceptualismo ao minimalismo, passando 
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pela performance, em Morris a problematização estética é, com efeito, vasta. E quer as 

suas colunas – Column (1961) e Untitled (Stand Box) (1965) –, estruturas simples, 

paralelepipédicas, que sempre suscitavam a dúvida sobre a possibilidade de conterem o 

corpo do artista, quer, também, Arizona (1963), 21.3 (1964), Waterman Switch (1965), 

ou a referida Site (1965), testemunham fundamentalmente a existência, em Morris, de 

um interesse pelo gesto e pelo corpo, que, quer no âmbito específico do laboratório 

artístico que era a Judson Dance Theatre, quer no âmbito mais generalista das artes 

plásticas com a arte minimalista, foi problematizado.  

 

4.2.11 Joseph Beuys 

 

E porque, não obstante todos as variáveis estéticas registadas, a produção artística, 

especialmente no que à problematização conceptual concerne, provinha, ainda na 

década de 60, dos instrumentos conceptuais potenciados pela matriz duchampiana, 

agora se deparava com uma obra que muito pertinentemente desmistificaria a antinomia 

encerrada no paradigma do ready-made. Com efeito, conquanto o paradigma 

duchampiano não visava abolir a fronteira entre «arte» e «não arte», mas simplesmente 

neutralizar a primeira através da segunda – numa de equação linguística do tipo: obra de 

arte = objeto convencional, por conseguinte, ready-made = obra de arte 
164

–, certo 

artista houve que encontrou um caminho-outro possível, nessa antinomia encerrado. Se 

Duchamp problematizou conceptualmente a arte abolindo o gesto técnico da arte, este 

outro ampliou-a, plástica, teórica, e conceptualmente, a ponto de já não mais 

corresponder à ideia tradicional de trabalho artístico
165

. A ideia, que teoriza, de um 

território artístico alargado, não se compatibiliza com aquela outra, de inclusão de uma 

entidade plástica constituinte da realidade do real na dimensão de significação artística, 

com uma lógica ready-made, conquanto, bem assim, não lhe subjaz a problematização 

da «morte do pictórico». Aliás, se, para si, o resultado último da obra de Duchamp seria 

não mais do que a «esterilidade» da arte
166

, à sua obra, pretendida como «força 

                                                 
164

 José Gil (2005b). Op. cit., 201 
165

 Idem, p. 202 
166

 Joseph Beuys citado por José Gil (2005b). Op. cit., p. 201 



 80 

politicamente produtiva
167

» só poderia subjazer uma problematização eminentemente 

distinta. É ele Joseph Beuys, esse mesmo que, no ano de 1965, na Galerie Schmela, em 

Dusseldorf, e com a cabeça coberta de mel e folhas de ouro, simularia uma visita guiada 

a uma exposição de obras suas para a lebre morta que transportava nos braços (How to 

explain pictures to a dead hare); esse, também, que, um ano mais tarde, depois de jejuar 

durante vários dias, haveria de confinar-se a uma caixa durante vinte e quatro horas, 

limitando-se a estender os braços para apanhar os objetos que porventura ali se 

encontrassem ('and in us... under us... flooded'). 

 

Aferir-se-á, o alcance da obra de Beuys justamente na pertinência sociológica da 

constatação da incapacidade, impreparação ou atrofia do espectador para proceder a um 

tal exercício de mediação conceptual? Explicará, Beuys, a sua obra à lebre, porque as 

pessoas, na sua racionalidade obstinada, demonstram ainda menos sensibilidade e 

compreensão instintiva?
168

. Uma vez que a identidade semântica e axiológica da obra de 

arte é, por natureza, contextual, será a impreparação para o exercício da razão crítica, 

enquanto paradigma de um contexto, que aqui é, paradoxalmente, constituído fator 

potenciador de riqueza da obra e da experiência artística? Paradoxal seria, então, 

também, o modo como se articulam o conteúdo semântico e a sua corporização formal: 

o caráter introspetivo, autocentrado, monológico, do registo performativo seria apenas 

aparente; na verdade, Beuys procederia mais a um grito de revolta, a um apelo 

generalizado a esse mundo da arte para que, em face de uma alegada nulidade de 

critérios de receção crítica – «a senile social system that continues to totter along the 

deathline
169

» –, compreenda a relevância de uma «escultura social» que só a si compete 

desenvolver…«these incessant interpretive efforts do not necessarily attest to an ouvre’s 

inexhaustible complexity, but rather to the inexhaustible desire for “meaningful” 

cultural production among audiences in general and among specialists of interpretation 

(art historians and critics) in particular
170

». 
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«My pedagogic and political categories result from ‘Fluxus’. To impose forms on the 

world around us is the beginning of a process that continues into the political field. 

Discussion used to centre on the participation of the public and it became apparent that 

actionism as a sort of joint play was not enough; the participant must also have 

something to contribute from the resources of his own thought. A total work of art is 

only possible in the context of the whole of society
171

». 

 

Efetivamente, após ter conhecido pessoalmente o próprio Maciunas, Beuys associar-se-

ia ao Fluxus; contudo, nem aquela estética parecia acolher como sua a obra de Beuys – 

«demasiadamente alemã» em face de um internacionalismo programático baseado na 

conceção cultural de pós-nação
172

 –, nem a obra de Beuys, por seu turno, evidenciava 

paralelismos estéticos significativos com aquela – no seu «estranho ecletismo», 

resultado de uma total ausência de um cultura vanguardista, conforme ao imposto pelo 

fascismo Nazi
173

. Inicialmente feita no tachismo e na arte informal parisienses, e 

posteriormente na abstração pós Surrealista nova-iorquina, no pós-guerra alemão, a 

reconquista cultural infletiria de um sentido de confronto com o seu passado recente. E, 

tornando-se mais consciente da necessidade de politizar as suas atitudes
174

 Beuys não 

poderia nunca, com a sua obra, assumir senão uma posição crítica e, bem assim, ativa, 

na contestação dessa certa forma de ‘gestão de memória’.  

Mais próximo estaria, porém, dos Happenings de Kaprow e de Vostell, de Klein, ou até 

mesmo de Warhol, enriquecendo essa genealogia com uma certa complexidade 

conceptual – patente no hermetismo do discurso e num princípio mnemónico de 

composição –, uma sofisticada capacidade de manipulação dos media, e, bem assim, um 

desígnio político-social, no que, sob forma de epíteto, se poderia designar arena feita 

espaço público, em face do antigo tela feita arena.  

No que a essa base conceptual concerne – e que, quer no âmbito específico do presente 

tema, quer no âmbito geral da história da arte contemporânea, se constitui como 

artisticamente relevante –, importará, com efeito, compreender o processamento – no 

espaço e no tempo –, da significação artística, quer ao nível do método de 
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estabelecimento de relações significantes entre todas as instâncias e dimensões criativas 

envolvidas, quer, bem assim, ao nível da ativação, por parte desse significante, de um 

mecanismo indutor de ação. 

Á exposição, no espaço e no tempo, dos objetos, soma-se a presença do artista. 

Conquanto a forma dos objetos se prolonga nos seus gestos
175

 é, com efeito, uma 

presença fenomenológica. Contudo, nenhum dos objetos expostos parece relacionar-se 

significativamente: são antes «imagens nuas», são, ainda e apenas, o visível de uma 

invisibilidade posterior
176

. E conquanto as «imagens nuas» não visam prestar-se a um 

qualquer tipo de interpretação, mas sim de ação, só devêm «contraimagens» – isto é, 

significantes –, por meio da ação
177

. A «escultura social» de Beuys consuma-se, assim, 

na bissetriz espaço-tempo – e relações significantes entre as instâncias criativas – onde 

é gerado o confronto significante entre o inconsciente do autor e o inconsciente do 

espectador. Num registo que sempre roça quer o ritual, quer o mítico, quer, ainda, o 

exorcismo, consuma-se em função de uma coincidência entre o plano de composição e o 

plano de imanência
178

, entre o inconsciente subjacente às experiências do passado e as 

repentinas representações, dramáticas e /ou grotescas, no presente
179

.   

 

4.2.12 Bruce Nauman 

 

«Escultura, instalação, performance…» Assim é descrita, num texto de referência sobre 

o tema em análise
180

, a variedade de géneros artísticos que serviram a problematização 

estética de Bruce Nauman. Que o recurso à fotografia, ao filme e ao vídeo, com um 

efeito mediador ou documental, patenteou a sua obra, é, também, referido.  

Ora, conquanto a sistematização histórica se faz fundamentalmente na compreensão das 

relações constituintes que subjazem ao conjunto de realidades que, na sua especificidade 

temática, inscreve, o que, quanto a Nauman, se revelará pertinente aqui notar, será, 

porventura, as tensões que estabelece com os enquadramentos teóricos apresentados. 

Com efeito, se à «escultura social» de Beuys subjaziam profundas pretensões de 
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resistência e contestação às pulsões políticas, anos mais tarde Nauman viria, por seu 

turno refutar tais aspirações, afirmando que a arte não poderia nunca ter algum impacto 

direto, de natureza política ou social, na cultura, e que, bem assim, muito embora não 

cresse na possibilidade de uma definição (de arte), que ela certamente não respeitava ao 

âmbito político e/ou social
181

. Do mesmo modo, e no âmbito de uma estética pós 

minimalista, ainda conceptualmente marcada quer pela expansão do domínio de 

significação artística – «aesthetic field» –, quer pela presença fenomenológica, quer 

pela noção processual da arte, quer, também, pela não especificação do médium, o 

vídeo, pela sua aparente imediatidade surgiria, na sequência dessa pesquisa e através da 

problematização de artistas como Nauman, Vostell, Nam June Paik, e o próprio 

Cunningham, como um possível novo lugar para a arte. Com efeito, a arte, muito em 

particular a de caráter performativo, haveria então de revelar o quanto o vídeo, 

constituindo um circuito fechado – câmara, monitor –, possibilitando a simultaneidade 

entre a produção da imagem e a sua transmissão, se prestava ao registo das ações e, 

consequentemente, ao estatuto de médium instantâneo. E num entusiasmo generalizado, 

sucedeu, com o vídeo, o que, tempos antes, havia sucedido com a fotografia e com o 

filme: no âmbito da reflexão estética, não deveria questionar-se sobre a natureza 

artística do novo paradigma, mas antes no seu potencial, em termos de possibilidade e 

significação artísticas, para gerar novas abordagens, especialmente no que respeitava a 

premente temática da problematização dos limites conceptuais do «campo estético»
182

.  

Ora, para lá da tensão que, logo em primeira instância se evidencia, entre uma presença 

fenomenológica do corpo e a sua mediação tecnológica –, uma outra, porventura bem 

mais fraturante, parece emergir desta problemática: uma vez que o principal propósito 

da problematização consistia em aferir o potencial mediador do vídeo, na compreensão 

da sua determinação artística – e não apenas para efeitos documentais –, os artistas 

estariam, ainda que involuntariamente, a responder à velha questão modernista do 

imperativo da especificidade ontológica
183

.  

Nam June Paik, que, pelas suas ecléticas referências – música clássica e de vanguarda, 

expressões Dada e Neo-Dada, estética Fluxus, tecnologia eletrónica –, havia começado 
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pela action music (ações de produção de antimúsica - conforme à tradição Dada -, que 

previam, também, a criação de instalações e uma dimensão performativa), 

desenvolveria, conjuntamente com Cunningham, esse crescente interesse pela 

problematização da mecânica do corpo, a “construtura” da imagem, e uma sua fusão e, 

aplicando os predicados de composição herdados dos tempos da Judson – série, 

repetição, ritmo, fragmento, cruzamento de técnicas, espaços, tempos e corpos –, 

resultando assim numa espécie de zappings do corpo
184

.  

Das dicotomias geradas pelo novo paradigma, da tensão latente nos binómios ação real 

– ação virtual, eu real – eu virtual, tempo e espaço do artista – tempo e espaço do 

espectador, corpo que perceciona – corpo percecionado, … se fez esta variante 

performativa; e se fez, enfim, também a arte Nauman, apesar da sua análise ser 

eminentemente divergente:  

 

«(…) you tend to believe what is shown on a film is really true – you believe a film, or a 

photograph, more than a painting
185

».  

 

E confirmando as impressões de Krauss – de que o vídeo porventura gerou de uma 

situação psicológica de narcisismo
186

 –, quando questionado sobre as razões que 

fundamentavam o seu interesse por espaços circunscritos e vazios e, bem assim, pelos 

movimentos, gestos e sensações que aí se pudessem gerar – raiva, fadiga, frustração, 

confusão, opressão, constrangimento, … –, Nauman responde:  

 

« (…) specially because I knew so few people, I spent a lot of time at the studio kind of 

reassessing, or assessing, why, why are you an artist and what do you do, and finally 

that’s what the work came out…that question, why is anyone an artist and what do 

artists do. I paced around a lot, so I tried to figure out a way of making that function as 

the work. And so some of that early work after I got out of school had to do with how I 

spent my time
187

».  
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E seria sobretudo quando, em 1968, conheceu a coreógrafa Meredith Monk, que a sua 

obra se centraria na problematização do gesto e do movimento do corpo, num registo 

que, pela isenção de qualquer sentido de narratividade, pela inclusão de um vocabulário 

extraído do quotidiano, e pela procura incessante de uma compreensão da natureza do 

gesto e da arquitetura do corpo, muito evocava os instrumentos conceptuais potenciados 

pela estética de Cage e Cunningham.  

 

«Nauman coloca em cena a palavra escrita e o texto dito, onde o gesto acidental e o 

movimento encenado se encontram no espaço do estúdio, numa espécie de palco-

laboratório, onde analisa as suas rotinas e os seus rituais, dissecando ações tão simples 

como andar, balouçar, cair, e repete-as uma e outra vez… invertendo as coordenadas 

espaciais, deixando o corpo em suspenso e possibilitando uma indagação constante das 

relações entre corpo e espaço
188

». 

 

Mais tarde, as sequências de gestos e movimentos desconexos dariam, porém, lugar, a 

um registo mais intelectualizado, em que o corpo – do artista e do espectador –, é 

convocado para situações-limite de desconforto físico e emocional, testes, provações e 

desafios, por si mesmo engendrados. 

 

4.2.13 Chris Burden 

 

Contudo, e não obstante a experimentação que, no âmbito do vídeo, ia sendo gerada, a 

imediatidade da arte do gesto e do corpo, enfim, da então estabelecida, body art, não 

haveria nunca de dissipar-se, conquanto havia sido justamente por esse predicado 

conceptual que a esse género tantos artistas haviam recorrido; conquanto, aliás, nesse 

predicado conceptual se encerrava, porventura o seu maior trunfo à crítica modernista: 

à revelação da materialidade da arte, a body art contraporia, com efeito, a derradeira 

consumação da presença fenomenológica.  

A body art tem, na sua dialética, muito do seu fascínio, mas também muita da sua 

complexidade, conquanto, desse paradigma estético fundamental que é o corpo e, bem 

assim, da ambivalência conceptual que ele encerra, ela retira toda a sua força 
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semântica: simultaneamente orgânico e psicológico, simultaneamente presença e 

representação, o corpo, apreensível adentro de uma dimensão semiótica, 

fenomenológica, não se exime nunca de uma compreensão também enquanto entidade 

física, carnal. 

As obras de Chris Burden, Vito Acconci e de Marina Abramovic são, de resto, 

paradigmáticas, desse interesse, que pulsa na body art, pela problematização das 

ambivalências. Aí, possibilidade e significação artísticas consumam-se na desconstrução 

dos limites latentes nas dicotomias privado-público, confiança-violação, físico-

psicológico, subjetivo-social, ético-sexual, …  

Por atenuação do caráter ritual, Burden eleva a expressão performativa ao seu mais 

extremo registo ascético – «Body art as a spiritual exercise without the religion, except 

perhaps for the faith demanded of performer and onlookers alike
189

» –, numa exposição 

quasi sadomasoquista do corpo ao risco físico, muito na sequência daquela 

anteriormente praticada por Nitsch ou por Schwarzkogler, e, mais recentemente por 

Acconci. Á já vasta série de registos tematizados pelo género performativo – ao 

narcisismo e à agressividade, ao voyeurismo e ao exibicionismo, … –, Burden 

contrapunha, então, no dealbar da década de 70, e logo no princípio da sua obra, uma 

espécie de sacrifício teatral, na problematização do potencial significante da sujeição de 

ambas as entidades intervenientes, artista e espectador, em ambas as suas dimensões, 

física e psicológica, a situações de violência. Num período de apenas cinco anos, 

Burden haveria de submeter-se a todo o tipo de tortura – alvejamentos, eletrocussões, 

empalamentos, incisões, afogamentos, encarceramentos, sequestros, … –, numa 

pesquisa que muito manifestamente determina, como valor ou sentido do ato criativo, o 

seu efeito traumático, ou seja, como resultam invertidas as condições de ambas as 

entidades intervenientes após a experimentação, em intensidade e excesso, das 

inextricáveis situações que engendra: o artista como vítima e o espectador como 

cúmplice. Na dúvida, por parte deste último, em relação à veracidade das ocorrências, e, 

bem assim, como reforço do seu efeito traumático – na restituição, à memória, do que a 

ação, efetivamente representou –, Burden viria determinar a reserva, sob a designação 

de relíquias, dos objetos residuais das ações. E é nesta instância intersticial, 

determinada pela gestão subjetiva da memória, que hoje se situa, como paradigma 
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indexativo, por exemplo o cadeado que, durante cinco dias trancou Burden num dos 

cacifos da sua faculdade (Five Day Locker Piece, 1971). 

 

4.1.14 Vito Acconci 

 

Será, também, e ainda, no âmbito dessa reflexão auto-centrada, de problematização das 

ambivalências geradas no questionamento do ser, dos binómios que aí se encerram – 

corpo da obra-corpo do artista, identidade individual-identidade coletiva, corpo-

consciência, realidade psicológica-real físico, … –, que emerge a conceção estética de 

Acconci. E tal como numa peça literária – seguindo aquela que foi a sua base 

metodológica –, na sua obra são também muitos os lugares que servem a narrativa: da 

poesia à body art, da performance à instalação e ao vídeo, … Não obstante, a 

performatividade percorrer todas as variantes (ela é, aliás, apanágio da declamação 

poética!), está já patente nas suas “language pieces”(1968), na aspiração, que anunciam, 

a uma poesia concreta, à consubstancialização da linguagem, numa construção análoga 

àquela do Minimalismo, numa experiência análoga àquela de reductio ad absurdum de 

Beckett
190

. Da linguagem para o corpo, da superfície da folha para o real, o objecto da 

pesquisa é importado numa transposição que o inscreve nesse dispositivo potenciador 

de significação da experimentação do eu em toda a plenitude encerrada na bissetriz 

espaço-tempo e corpo-lugar; enfim, o eu latente, pleno de ambivalências, não mais 

problematizável adentro da superfície da folha, adentro dos limites, físicos e teóricos, do 

género literário.  

Geradas por uma condição psicológica que Rosalind Krauss identifica como sendo 

narcisística – na esteira do entendimento potenciado pela obra de Lacan –
191

, 

Trademarks (1970), Conversions (1971), Claim (1971), ou Seedbed (1972), no recurso a 

um médium como a fotografia e/ou o vídeo, e conquanto este(s) estabelece(m) a 

inextricável tensão do diferido, problematizam a desconstrução dos limites latentes nas 

dicotomias privado-público, confiança-violação, subjetivo-social, ético-sexual, sujeito 

ativo-objeto passivo, … 

 

                                                 
190

 Linker, K. (1994) Vito Acconci, Nova Iorque: Rizzoli, p. 13 
191

 Foster, H. (ed. lit), (2007). “Early video art”. In Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism Londres: Thames & Hudson, p. 564 



 88 

4.1.15 Marina Abramovic 

 

E se em Burden acresce como significante o facto de o risco físico ser autoimposto – 

por efeito do dilema, gerado no espectador, perante o imperativo da definição de uma 

posição, ética e moral, em relação à ação –, já nalguma obra de Abramovic, como, por 

exemplo, Rhythm 0 (1974), possibilidade e significação artísticas são função de um 

pressuposto conceptual inverso, de quase indeterminação e não-premeditação, uma vez 

que é o espectador, feito agente de ação, que engendra as situações a que é sujeito o 

corpo.  

 

«Abramovic presented herself to an audience in Naples. She had placed various 

instruments of pleasure and pain on a table. The audience was told that for a period of 

six hours the artist would be passive and not exert her own will and that they were free 

to use the instruments during that time. (…) What began rather modestly in the first 

three hours, with participants moving her around and touching her somewhat intimately, 

escalated into a dangerous and uncontrollable spectacle. All of Abramovic’s clothes 

were cut from her body with razor blades; by the fourth hour, those same blades were 

used to create cuts in her skin from which blood could be sucked. It became evident to 

the audience that this woman would do nothing to protect herself and that she was likely 

to be assaulted and raped. A protective group began to develop, and when a loaded gun 

was thrust into Abramovic’s hand and when her finger was placed on the trigger, a fight 

broke out between her protectors and the instigators, leaving her fully exposed to 

competing factions within the audience
192

». 

 

De testemunha, ou mesmo de cúmplice, a autor da ação, a intervenção do espectador 

sofre, de Burden para Abramovic, um deslocamento conceptual de notável relevância 

nos pressupostos de determinação artística da obra de arte performativa, conquanto 

resultam questionados quer os predicados de produção, quer os critérios de receção 

artísticas, na rutura com os paradigmas de autor, espectador, e, bem assim, na 

radicalização da temática da exposição fenomenológica do corpo (feminino). 
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4.1.16 Ana Mendieta 

 

E tal como em Abramovic ou Schneemann, como, mais tarde, em Sherman, ou até 

mesmo como, um pouco antes, em Acconci, também em Mendieta, é o seu corpo, (e) os 

seus gestos, que se abrem à problematização estética pelo potencial significante que a 

experimentação de si mesmo(s) comporta, enquanto eu-estético, gerador-referente 

identitário.  

Mais do que um desafio à delimitação semântica de certas disciplinas, a obra de 

Mendieta, os earth-body works
193

, muito conscientemente se prestam à definição pela 

negativa, que, excluindo-os do vídeo, da escultura, ou da fotografia, os constitui, assim, 

apanágio do híbrido artístico, e, por efeito os remete para os interstícios do 

concetualismo, da arte processual, da performance, da instalação, da land art, … Não 

obstante, e para lá dos desafios que formalmente a obra de Mendieta suscitou, para lá, 

bem assim, das já velhas questões pós-modernistas – «My Works do not belong to the 

modernist tradition… Nor is it akin to the commercially historical-self-conscious 

assertions of what is called postmodernism
194

» –, seria antes por esse pathos de síntese 

que nela se encerra que a crítica posteriormente a recuperaria e devidamente a 

reposicionaria na história. «Where is Ana Mendieta?
195

» Mais do que numa proposta de 

um retorno nostálgico a um passado ancestral baseado numa narrativa de construções de 

caráter místico e metafísico, mais do que numa semântica da expressão de um trauma de 

perda e/ou ausência, gerado na experiência de exílio político, mais ainda do que numa 

pesquisa sobre a identidade de género, Ana Mendieta estará, com efeito, na 

combinação, diversidade e actualidade (no âmbito do pensamento crítico da década de 

70) deste conjunto de paradigmas – pós-modernismo, multiculturalismo, pós-

colonialismo, feminismo, …que reside o alcance da possibilidade e significação 

artísticas da sua problematização estética: « (…) Mendieta produced a work of 

“bewildering complexity in which the meaning of gender, race, and nation are by turns 

fixed and disrupted, then imbricated to such an extend that it is difficult to discuss them 
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as separate entities”
196

».  Ou, de outro modo, como alguém terá referido, na 

«desterritorialização» – conceito operativo deleuziano –, e subsequente re-

territorialização da identidade e da história
197

. 

 

«Her engagement with these issues can be seen to anticipate major critical discourses of 

the late 1980s and 1990s (...) which is one reason why Mendieta’s art was embraced by 

the generation of artists and scholars who emerged in the 1990s and gave voice to these 

and other related topics toward the end of that decade
198

». 

 

Da pintura para um registo performativo (Rape Piece (1972); Facial Hair Transplant 

(1972); Glass on Body (1972) – devido fundamentalmente a um crescente interesse pela 

compreensão do desenvolvimento do concetualismo e da performance (na esteira dos 

instrumentos concetuais de matriz duchampiana, e, bem assim, das obras de Kaprow, 

Klein, Manzoni e/ou Morris), quer na problematização do potencial significante da 

experimentação do corpo físico (tal como sucede em Acconci, Burden, Nauman e/ou 

Oppenheim), quer, também, na sua dimensão catártica (tal como praticado pelo 

Acionismo Vienense) –, prevaleceu, não obstante, essa rearticulação com um pathos 

passado, marcado pelo Catolicismo e pelo misticismo, pelas guerras coloniais, mexicana 

e cubana e pela ideologia de género, a que o corpo feminino, físico e psicológico, é 

submetido.  
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Considerações Finais 

 

Em face da anterior reflexão não serão elaboradas considerações de caráter conclusivo. 

Em primeira instância porque não lhe subjazeu nunca qualquer pretensão de encerrar o 

tema; em segunda instância porque o tema, ele próprio, não se deixa encerrar.  

Se sobraram mais dúvidas do que certezas, se as linhas de investigação se adensaram e 

repartiram, deverá procurar-se a sua causa porventura nas ferramentas da autora perante 

a vastidão e complexidade do tema, que em muito ampliaram a dimensão da proposta. 

 

Presentemente será ocasião antes para uma sistematização (a título de balanço) das 

instâncias histórico-artísticas subjacentes ao processo de significação artística do gesto 

e do corpo, e, bem assim, para uma caracterização (a possível) da base conceptual de 

problematização estética aí gerada.  

Mais não poderia fazer-se, conquanto uma maior especificação do fenómeno artístico 

resultaria num prejuízo para o pressuposto de indeterminação formal e axiológica que o 

mesmo veicula; conquanto, bem assim, um encerramento do tema desprezaria os 

redireccionamentos/redefinições que posteriormente sucederam. 

 

Ainda assim, breve e insubmissa, a formulação que presentemente se propõe afigura-se 

arriscada, conquanto resultará, portanto, dessa gestão inexoravelmente difícil, entre a 

máxima especificação e a salvaguarda da hibridade artística, entre a determinação de 

uma constante conceptual e a não desconsideração da amplitude das suas variáveis… 

 

Contudo, se no âmbito de um entendimento aberto do fenómeno é possível quer um 

mínimo de especificidade, quer, bem assim, um mínimo de caracterização, então a 

presente dissertação terá já produzido pelo menos um resultado legítimo: que embora 

gerada de um amplo, prolongado e complexo processo de hibridação de práticas e 

conceitos de arte, remontante, pelo menos, à década de 50, toda uma conceção de arte 

emerge já das expressões que, até ao princípio da década de 70, foram sendo 

apresentadas, e que, bem assim, essa mesma conceção é já suscetível de uma reflexão, 

sob o ponto de vista da teoria e da filosofia da arte, que, não só avance com a definição 
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de uma base conceptual de produção e receção crítica do fenómeno, como também com 

a compreensão do seu fundamento ontológico. 

 

A performatividade emerge de um intricado processo de hibridação das expressões 

artísticas. E o que o híbrido, enquanto instrumento conceptual, permite compreender é 

que: se por um lado, à constituição da Performance como género artístico autónomo – 

resumo original de toda a diversidade e complexidade artísticas das expressões puras 

suas ascendentes –, concorre a prevalência de um devir-impuro, que se manifesta, na 

sua conceção de arte, na diversidade de formas que toma e problemas que aborda, por 

outro, e conquanto a fertilidade é justamente apanágio do híbrido, esse pressuposto 

teórico da indeterminação axiológica não deve ser entendida nem como uma deturpação 

de uma identidade originária, nem como uma perda de uma autenticidade referencial, 

mas antes como fator de enriquecimento, no que concerne o seu potencial enquanto 

lugar de transformação contínua e aberta de identidade artística. 

 

E contudo, no âmbito da contemporaneidade artística, a Performance constitui apenas 

um de entre tantos resultados desse processo generalizado de hibridação, de resto há 

muito promovido pela vanguarda histórica, que, numa condição extraordinária de 

autocrítica, conscientemente procedeu a um movimento de deslocação do território 

teórico de reflexão no sentido da instauração da problematização estética como 

instância fundamental para o questionamento efetivo da natureza da arte. 

O ready-made surge, pois, na sequência de uma problematização eminentemente 

conceptual que visa o encerramento desse longo capítulo da história da arte marcado 

pela consensualização dos critérios de produção e receção artísticas. A noção de 

inclusão, ou apropriação, substituinte das noções de exclusão ou figuração, nas 

instâncias criativas da obra de arte, está já patente na conceção de arte que lhe subjaz 

(como estará, também, patente, na conceção de arte subjacente à Performance), como 

princípio definidor de uma atitude em arte que se assumiu como resposta não somente a 

questões de índole plástica decorrentes da crise da representação mas também, e 

fundamentalmente, a problemáticas de índole ontológica, epistemológica e institucional 

decorrentes da crise da arte burguesa. 
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E no seu novo momento, a neo-vanguarda efetivamente desejou uma arte-outra e 

pensou-a partindo, desta feita, de todo um corpus de novos temas tornado, por assim 

dizer, programa, ou ainda, de todo um corpus de temas antigos programados de uma 

forma nova, a constar como garante do caráter atual da pertinência e validade artísticas, 

transversal à generalidade da arte neo-vanguardista, mas particularmente evidente no 

caso concreto das propostas estéticas subjacentes ao processo de emergência da 

performance, detentoras, como se viu, de uma conceção objetiva no sentido de uma 

eminente autonomização do gesto, simbólico e/ou literal, enquanto significante artístico. 

 

A história da emergência da Performance é, de resto, como a história da arte de neo-

vanguarda, a conclusão da história da problematização do médium (dos seus 

constituintes materiais) e, bem assim, das variantes da sua perceção (condições 

espaciais e bases corpóreas), numa genealogia estética em que, direta ou indiretamente, 

de forma consciente ou equivocada, por rutura ou radicalização, muito influíram as 

vertentes expressionista abstrata – nos resultados estéticos que produziu, como o 

happening ou a expressão gutai –, a vertente conceptual – na esteira dos instrumentos 

potenciados quer pela matriz duchampiana, quer pela matriz surrealista –, a vertente 

minimalista – no pressuposto da presença fenomenológica –, e, já numa fase-limite de 

definição da sua identidade artística, uma vertente assumidamente performativa – na 

problematização dos pressupostos de temporalidade, espacialidade, presença e ação –, 

e a vertente da body-art –, na ambivalência conceptual gerada na problematização da 

temática do corpo.  

 

Se na neo-vanguarda algum retorno existe, não deverá nunca ser lido como fator de 

empobrecimento, como perda de uma novidade originária, mas antes como facto 

determinante de uma reformulação do conceito de novo nas instâncias de produção 

criativa, como uma retoma de paradigmas anteriores em prol de uma reflexão de 

natureza distinta, que visa a restauração da sua validade, pertinência, enfim, da sua 

atualidade artística. 

Do espaço para o contexto, do físico para o social, em suma, subjacente ao seu 

alegorismo latente, que permanentemente influi no desmantelamento das normas 

estilísticas, na redefinição das categorias conceptuais, no desafio do ideal modernista de 
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totalidade simbólica, esteve o mapeamento sociológico, como predicado implícito de 

uma produção artística que se quis, também ela autocrítica, significante de per si, não 

por “tratar da própria arte”, mas antes por “tratar do mundo”, porquanto à arte concerne 

a plenitude das instâncias paradigmáticas da existência humana. 

 

Subjacente à conceção da estética performativa está, portanto, para além do pressuposto 

da superação das estruturas de representação vigentes, a aspiração a uma nova situação 

existencial, gerada nas circunstâncias particulares do momento da criação enquanto 

acontecimento. Em face da inexistência de um sistema relacional de mediação do 

absoluto, o elemento mediador seria a arte no seu género performativo, pela relação 

particular que este permite estabelecer com a realidade, na própria realidade apropriada.  

É a realidade que se abre à problematização estética pelo potencial significante que a 

experimentação de si mesma comporta, enquanto território-outro estético, gerador de 

multiplicidades; é com efeito, no seu potencial relacional, na possibilidade de sentido 

que oferece perante a realidade, e na realidade experimentada, que reside a génese de 

toda esta fenomenologia.  

 

Ambivalente, múltiplo, disperso… nenhum movimento ordenado numa consciência, 

tempo, espaço ou mesmo disciplina comuns; o género performativo tem, em suma, a 

sua genealogia quer no âmbito da experimentação plástica – no vasto conjunto de 

práticas plásticas reportáveis aos princípios da assemblage e da dé-coll/age, ao princípio 

merz e ao princípio da action painting –, quer no âmbito da problematização conceptual 

– inerente às expressões artísticas que, filiadas numa conceção de arte de matriz 

duchampiana, declaram a morte do pictórico e proclamam a apropriação da realidade, 

através tanto do paradigma do ready-made, como do paradigma do automatismo 

psíquico, nos pressupostos de não-premeditação do ato criativo –, quer ainda no âmbito 

das artes de palco como a música, a dança ou o teatro – nas propostas geradas pela 

equipa multidisciplinar da Black Mountain College, e na influência exercida pela 

vanguarda teatral – por exemplo de Beckett e/ou de Brecht –; num conjunto de esforços, 

idênticos no conceito, mas desiguais na forma, transversais a toda a estética ocidental, e 

até, a alguma estética oriental, mas delimitados a cronologias, geografias e disciplinas 

específicas. 
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Dos efeitos colaterais da arte de Pollock – a expressão Gutai e os happenings de 

Kaprow por radicalização, e a conceção de arte de Cage, Cunningham e Rauschenberg 

por rutura –, passando pela animação dos pincéis de Klein, pela merda de Manzoni, 

pela atitude em arte do Fluxus, pelo corpo em imanência de Schneemann, aos rituais 

dos vienenses, à perceção da depuração formal de Morris, à arena pública de Beuys, às 

provações de Nauman, ou ao efeito catártico da dor ritualizada de Burden, o gesto, o 

corpo – ora fenomenológico, semiótico, ora isento e despersonalizado, ora dançado, ora 

imóvel, ora direto e primário, ora físico, visceral, ora psicológico, emocional, ora 

privado, ora público, ora intelectualizado, ora exposto, … –, foi sendo solicitado, de 

forma cada vez mais consciente, como significante em arte.  

 

E, contudo, o que terão em comum a generalidade dessas expressões que compuseram a 

genealogia da performance? Que perfil ontológico é, afinal, possível traçar com base 

nessa antologia? A génese ontológica do género performativo residirá, com efeito, 

nessa base inteligível de reflexão estética e semântica, seus âmbitos e seus referentes – 

nos métodos, nos temas e nos problemas, nos lugares, nos objetos e nos factos 

significantes, que desse processo emergem como instâncias conceptuais fundadoras de 

um devir-outro de arte…  

 

A base conceptual da reflexão estética e semântica da performance é determinada por 

um princípio teórico fundamental, em torno do qual se descreve um quadro genérico de 

predicados a constar como critérios implícitos de produção e receção artística. Com 

efeito, na performance, uma ação é consumada por via de uma extensão do território 

plástico e conceptual ao ponto de confluência com a realidade do real; um método de 

inclusão total, portanto, operado a dois níveis, de natureza distinta: operativa – no 

pressuposto da experimentação da inclusão de realidades físicas, de onde naturalmente 

decorre o paradigma do corpo fenomenológico –, e conceptual – no pressuposto de 

experimentação da inclusão de realidades conceptuais, indutor, por seu turno, quer do 

paradigma do corpo semiótico – enquanto ente produtor de sensações, percetos e afetos 

–, quer da semiótica das instâncias particulares do aqui e agora. Os princípios da não-

premeditação e, bem assim, da sub-representação, constam, ainda, como implícitos no 

método da performance, uma vez que a eficácia do seu potencial catártico é aferida 
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justamente no caráter real da experimentação das instâncias paradigmáticas da 

existência.  

A performance parte, assim, de uma base conceptual que tem, no pressuposto da ação 

consumada, o seu princípio teórico fundamental, pela possibilidade, que o mesmo 

induz, de problematização dos seguintes predicados teóricos: o da determinação, 

plástica e conceptual, da arte – ao transcender, pelo método de inclusão total, os limites 

tradicionais do território plástico e conceptual da arte –, do qual, concomitantemente 

decorre, o da materialidade da arte – ao experimentar a inclusão, na entidade artística, 

de realidades conceptuais constituintes das instâncias do real, como sejam sensações, 

percetos, afetos…, destituídos, portanto, de uma realidade física –; o da produção em 

arte – ao atribuir uma valoração positiva não ao objeto produzido, mas antes ao objeto 

descoberto, revelado na realidade –; o da premeditação em arte – ao fazer gerar essa 

descoberta das instâncias do acaso da ação, numa lógica ready-made –; o da 

representação em arte –, ao pressupor como consumada unicamente uma ação que 

tenha operado a uma experimentação da realidade no domínio do real.   

Princípios, métodos, âmbitos e problemas indiciam assim uma pesquisa centrada na 

temática da condição humana: a performance penetra na realidade pelo potencial 

significante que a experimentação – plástica e conceptual, sensorial e emotiva – de si 

mesma comporta, na procura de uma consolação possível da condição humana.  

A performance enceta o debate através do drama… No âmbito de um vasto sistema 

simbólico que condensa em si mesmo o conjunto de aporias e contradições que marcam 

a alma e o espírito do indivíduo contemporâneo, a performance potencia um novo 

entendimento da prática artística, como necessidade biológica de autoexpressão, como 

fonte de conceções de real. O significado e alcance da reflexão estética e semântica 

operada pela performance afere-se justamente na pertinência filosófico-artística dos 

problemas que expõe, na ampliação teórica, que reclama, da compreensão do 

fundamento ontológico do fenómeno cultural a que se persiste em designar por obra de 

arte. É a partir de uma base conceptual que determina o reequacionamento de conceitos 

operativos fundamentais na narrativa da arte, que a performance desenvolve a sua 

reflexão estética e semântica, arrogando-se, assim, da especificidade e força, semânticas 

e ontológicas, encerradas nos instrumentos conceptuais daí resultantes. A deslocação, 

que opera, no domínio da prática artística, traduz-se num duplo movimento, de 
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aceleração e desconstrução irreversíveis… parecendo oscilar entre extremos opostos de 

uma mesma aporia, conflui, porém, a um paradigma teórico fundamental: o da 

indexação a uma realidade física, conceptual e cronológica específica. Com efeito, se 

por um lado avança no sentido de uma rutura com uma premissa formal fundamental – a 

da transcontextualidade material da obra de arte –, por outro avança, também, no 

sentido de uma radicalização com uma premissa conceptual fundamental – a do 

contextualismo semântico e axiológico da obra de arte. Não pressupondo, por um lado, 

a produção, na sua ação de arte, de um objeto físico, ou melhor, pressupondo antes, 

com essa ação, a descoberta, a revelação do objeto, em detrimento da sua produção, e, 

bem assim, a semiótica que dele emana, em detrimento da sua materialidade, e 

promovendo, por outro, a experimentação – plástica e conceptual, sensorial e emotiva –, 

em intensidade e plenitude, desse contexto de ação, incapacitando-a de suportar sem 

perda o distanciamento cronológico das condições contextuais que originalmente lhe 

garantiram sentido, a performance paradoxalmente constitui como dados potenciadores 

de riqueza – semântica e ontológica – da obra, fatores que, ao nível da sua receção 

crítica, poderiam ser (e amiúde ainda são) lidos quer como perda de uma materialidade 

originária, quer como deformação de uma identidade referencial. Especificidade formal 

e conceptual da arte e potencial significativo da realidade do real resultam, portanto, 

questionados, como aferida fica, também, a legitimidade e significância da pretensa 

interpenetração entre arte e vida por via dessa ambivalência: sendo aparentemente 

inapreensíveis adentro das categorias tradicionais da arte, e eximindo-se, também, a 

uma compreensão enquanto realidades indiferenciadas, as realidades físicas e 

conceptuais que, pelo seu método, inclui, adquirem significação somente por via da 

aliteração, quando remetidas para contextos e determinações distintos entre si.  

A consumação de uma ação de arte, enquanto princípio teórico fundamental de uma 

base conceptual de reflexão estética e semântica, indexa a performance a uma realidade 

física, conceptual e cronológica específica, arrogando-a da especificidade e força, 

semânticas e ontológicas resultantes da sua capacidade para, num duplo movimento, se 

inscrever na história da realidade do real, e se apropriar do momento histórico; enfim, 

se constituir agente detentor de um poder de doação de eternização.  
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E contudo, a experiência estética será sempre senão mais verdadeira, mais bela do que 

todas estas linhas. Talvez nada do que se tenha escrito faça sentido para os artistas. 

Talvez fosse vontade deles que se apresentasse antes um gesto, o corpo, enfim, uma 

performance! 

Por isso o historiador da arte, e ainda mais o estudante, partem sempre em enorme 

desvantagem. 
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