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Resumo 
 
O texto de Rosalind Krauss sobre o teatro e a teatralidade faz pensar a obra como 
personagem de uma ação, seja ela motora ou cinética e a construção do raciocínio desta 
expansão da arte reabre a questão entre o tempo e o espaço, no qual a matéria (luz) 
possibilita abraçar o observador, que tirado de seu estado letárgico, passa a participar 
ativamente em happenings e performances. Pensando nas considerações e raciocínios 
críticos de Rosalind Krauss, encontram-se campos de reflexão com a performance do 
artista-estilista Jum Nakao cuja crítica intensifica sobre o corpo, o centro, o sujeito, a ação-
reação entre uma ponte objeto-espectador na obra de arte contemporânea. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teatralidade; ator-espectador; movimento; performance de Jum 
Nakao. 
 
 
Abstract 
 
The text of Rosalind Krauss on the theater and the teatrality makes to think the workmanship 
as character of an action, either motor or kinetic, the construction of the reasoning of this 
expansion of the art reopens the question between the time and the space where the 
substance (light) makes possible to hug the observer who taken off of his lethargic state start 
to participate actively in happenings and performances. Thinking about the considerations 
and critical reasoning of Rosalind Krauss one meets fields of reflection with the performance 
of the artist-designer Jum Nakao whose critic intensifies on the body, the center, the citizen, 
the action-reaction enters a bridge object-spectator in the work of art contemporary.  
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Compilações do texto “Balés Mecânicos: Luz, Movimento e Teatro” 

 Rosalind Krauss é uma historiadora e crítica de arte americana que, em 

1977, publicou e compilou o ensaio Caminhos da Escultura Moderna, direcionado 

para abertura do campo da teoria e história da arte da escultura moderna e 

contemporânea. No capítulo “Balés Mecânicos”, inicia descrevendo um espetáculo 

teatral da obra Colunas (1973) de Robert Morris. A coluna atua como um 

personagem teatral e Krauss começa a discussão sobre a expansão da arte com a 

sensibilidade modernista. Neste capítulo, ela convida vários autores para construir 

um raciocínio reflexivo, compilando o desenvolvimento da arte cênica, cinética entre 

happenings e performances que correspondem à arte Contemporânea.  
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Krauss apóia-se em Fried para fundamentar os conceitos de qualidade e o 

valor no conceito da própria arte e que são significativos somente no âmbito das 

artes individuais. Porém, ela insiste em que o que está implícito nas artes é o teatro. 

O teatro é uma experiência temporal da escultura com o tempo real. Mediante os 

conceitos de “Presença e instantaneidade”, a pintura e a escultura “vencem” o teatro. 

Vejamos o raciocínio de Krauss (1977, p. 244):  

No que se refere à escultura, o aspecto que marca a distinção entre ela e o 
teatro é, para Fried, o conceito de tempo. Trata-se de uma temporalidade 
estendida, uma fusão da experiência temporal da escultura com o tempo 
real, que impele as artes plásticas em direção à modalidade teatral. Ao 
passo que é mediante os conceitos de “presença e instantaneidade que a 
pintura e a escultura modernista vencem o teatro.  

Deste modo, é plausível considerar que algumas esculturas fizeram o papel 

do ator/figurante no palco, como geradoras de efeitos cênicos. Certas esculturas 

destinavam-se a teatralizar esse espaço cênico, os materiais usados como luzes, 

alto-falantes, vídeos interligam estas partes distintas num espaço de arena 

construída pela apresentação. 

O ator é o agente do movimento, neste sentido considera-se toda escultura 

cinética vinculada ao conceito de teatralidade. Sendo tal conceito denso e confuso, a 

questão é compreender porque os artistas queriam fazer uso destas coisas e com 

quais objetivos estéticos. Assim, esse conceito expande-se para a arte cinética, a 

arte das luzes, à escultura de ambiente e aos quadros vivos, além dos happenings e 

performances. 
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Figura 1: Acessório de luz para um balé. 1923-30. 

Moholy Nagy. 151 cm. Aço, plástico e madeira. 

Fonte: KRAUSS, 1977, p. 246.  

 

Figura 2: Relâche. 1924. Francis Picabia. 370 spots 

Fonte: Krauss, 1977, p. 248. 

 

A obra Acessório de luz de Moholy Nagy tinha como destino funcionar durante 

uma apresentação como um projetor instalado no palco, a qual teceu em torno de 

seu centro rotativo um fluido tecido de luz e sombra. A luz, como veículo temporal e 

energia, exclui a massa estática. Dessa maneira, a luz percorre o espaço com 

distância limitada. Esta obra pode ser um sujeito, um ator vestido com roupa 

tecnológica. O tempo linear faz lembrar do modelo analítico-construtivista do 

modernismo. 

Relâche de Francis Picabia é um espetáculo que tem 370 spots instalados ao 

fundo do palco teatral, que após alguns minutos de silêncio e suspense, foram 

acesas, surpreendendo a platéia levando quase à cegueira. Esta peça também 

trabalhou com o material virtual que preenche o espaço da arena entre o objeto e o 

espectador, cirando um sentido de espaço e tempo dramático comum.  

Pensando no sujeito que parte do centro, o Acessório de luz é a versão 

elaborada da Coluna de Naum Gabo, que tem três planos verticais transparentes 

para criar um volume virtual. Várias formas e planos perfurados através de jogos de 

luz criam uma ambientação de reflexos e sombras. Gestos movimentam-se e se 

modificam ao longo do tempo e possuem um programa complexo que confere o 
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objeto numa qualidade humana. O Acessório de luz é um robô, um ator mecânico e, 

nesse sentido é herdeiro de uma tradição que remonta há séculos na história da 

automação. A escultura poderia ser como uma réplica de vida? Segundo Rosalind 

Krauss (1977, p. 250), 

[...] Tal como uma figura humana, o Acessório de luz dispõe de uma 
estrutura interna que afeta seu aspecto externo e, de maneira mais crucial, 
uma fonte interna de energia que possibilita seu movimento. E, tal como um 
agente humano, o trabalho pretende afetar seu espaço os gestos realizados 
por ele ao longo de um determinado período de tempo.  

Krauss contrapõe-se ao ponto de vista de Burnham, que discute sobre a 

ambição da escultura em querer ser réplica da vida, pois ele afirma que a história 

dos autômatos correu sempre paralelamente à tecnologia, e não apenas simulando 

os movimentos e funções vitais, mas também a inteligência humana dos 

computadores. Ora, será que a escultura é fundamentalmente mimética? Mera 

simulação e a recriação não-biológica de vida? Questiona Krauss. Ela justifica que 

nas proposições de Burnham, o mimetismo não cabe no Acessório de luz e nem em 

seus contemporâneos como as construções de Picasso, os ready-mades de 

Duchamp. A arte projeta uma determinada ideologia, uma imagem particular de 

“mundo”, que pode ser compreendida fundamentalmente de modo diferente, quando 

vista por outro ponto de vista ideológico. E seguindo tal ponto de vista, a arte está 

envolvida diretamente na defesa ou na manutenção destes valores. O exemplo do 

Pavão dourado, que simbolizava o pensamento da Revolução Russa, não era algo 

neutro. Burnham considerou a imitação da vida como neutra, mas historiadores, 

filósofos sociais, liberais e marxistas empenham-se em afirmar que os objetivos 

tecnocráticos são produtos de um sistema social e econômico.  

Pensando no cenário agressivo e cruel de Relâche percebe-se a quebra do 

espetáculo convencional que rompe com o previsível, dramático e narrativo da lógica 

do teatro. Pois o drama comum coloca o espectador como observador do 

acontecimento cênico, um afastamento da ação no Acessório de luz, por exemplo, 

que diz respeito a ele mesmo. Em Relâche, tanto o observador como a cena estão 

imersos na luz, incorporados fisicamente na cena. 
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Imagem 3: Construção cinética. 1920. Naum Gabo. 

Fonte: KRAUSS, 1977, p. 263. 

 

Imagem 4: Móbile suspenso. 1936. Alexander Calder 

Fonte: KRAUSS, 1977, p. 261. 

 

No sofisticado movimento de Acessório de luz caminham as qualidades 

animadas do ator humano, o móbile de Alexander Calder que conduz um movimento 

mecânico numa direção mais ingênua, simples e bem humorada. O movimento 

destas formas e jogos de equilíbrio resulta num volume virtual propulsionados pela 

corrente de ar ou pelo próprio espectador. Percebe-se essa extensão do móbile em 

pequenos corpos livres que percorrem o espaço, ampliando-se visualmente e 
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partindo da estrutura lógica interna, descartando o deslocamento e a rigidez natural 

da massa sólida.  

O observador percebe essa extensão do móbile como uma fatia livre a 
percorrer o espaço, uma amplitude visivelmente resultante de sua estrutura 
lógica interna e não do deslocamento e da rigidez naturais de uma massa 
sólida. [...] Pois o interesse de Calder é que, uma vez em movimento - 
girando lentamente em torno de seus pontos de conexão - , esses vetores 
isolados evoquem no observador um sentido de volume virtual. (KRAUSS, 
1977, p. 259–260). 

 

Essa trajetória dos móbiles de Calder junto das geometrias abstratas de 

Naum Gabo constitui um conteúdo antropomórfico de ação intermitente do corpo. 

Espécie de sujeito (ator) junto do acessório de luz que prolonga a totalidade de seu 

volume adquirido pela sequência temporal, em sua lógica e em sua previsibilidade. 

O aspecto dramático é intensificado pela flexibilidade e a mudança que projeta, 

reagindo às forças motoras.   

O Arco de Len Lye (1963) ocasiona uma emoção mais violenta e agressiva, 

tornando-se um subproduto dramático das formas que direcionam aos limites dos 

volumes que se formam pelo ar. Na referida obra, uma tira de aço de 6,7 m tem as 

extremidades presas numa base magnetizada e a ação ocorre quando os imãs 

puxam e soltam o anel, criando um movimento cambaleante, que produz vários sons 

pulsantes. Observando esta obra, Burnham muda sutilmente de posição a respeito 

do objeto-ator como mera exibição cinética. Ele menciona as obras de Pol Bury, que 

não apresentam dramaticidade, mas possibilitam “sentir” o ranger de cordas, 

carretéis e formas interligadas, vinda de todas as direções. O drama do movimento é 

finalizado pelo observador, sendo a “atividade subliminar” sugerida pelo trabalho. 
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Imagem 5: Cinema. 1963. George Segal. 

Fonte: www.norton.org. 

Acesso em 04 abr 2011 

 

Imagem 6: Pontas de cigarros gigantes. 1967. 

Fonte: KRAUSS, 1977, p. 269. 

 

A lógica do espectador-ator passa à escultura do gênero vivo. Não se vêem 

mecanismos internos a atuar no tempo, é o movimento do observador que caminha 

em torno da escultura, ou mesmo interpreta o significado narrativo destes trabalhos 

e a sua dramaticidade. Da mesma forma, situações do cotidiano encenadas pelos 

manequins de gesso de George Segal (ou Edward Kienholz) acentuam o sentido de 

continuidade entre o mundo do observador e a ambientação do trabalho. 

http://www.norton.org/


1706 
 

As esculturas de Claes Oldenburg também se organizam em ambientes ou 

quadros vivos e recorrem a imagens tiradas do mundo da cultura popular. Por 

exemplo: ponta de cigarros, batatas fritas, hambúrgueres, sanitário. Teatralidade que 

nos faz atores do drama, ao ver a obra, tal ação nos causa a imediata sensação do 

consumismo e da projeção no objeto. A estratégia do gigantismo promove um 

sentido de interação com o participante-observador, abrindo a agressiva questão: Eu 

sou o que uso e o que consumo, me pareço com eles? 

Os objetos eram manifestações do eu em se projetar para fora. Ocorre a 

inversão de papéis, na qual o “eu” é o espectador e “eles”, os objetos banais que 

ocupam o espaço. Em Rodin o eu vem dos gestos de terceiros, como o sofrimento e 

o amor. Este otimismo na obra pela experiência ainda é humano. Já Oldenburg dá o 

tom sardônico, pois a imagem influente do eu é composta de objetos. Tal ironia é 

agressiva e estas associações para o observador atacam os pressupostos de que 

ele é o agente conceitual do desenvolvimento temporal do evento. 

 

 

 

Imagem 8: A loja. 1961. Claes Oldenburg. 

Fonte: KRAUSS, 1977, p. 275. 
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Essa ligação entre o “teatro da crueldade” e os trabalhos de Oldenburg 

ocorreram entre a década de 50 e 60, propiciando as participações do escultor nas 

manifestações conhecidas como “happenings”. Os happenings aconteciam 

geralmente em Nova York por artistas, amigos e eram efetivados em lugares 

alternativos. O happening aliou-se a uma tradição de dança a partir de coreografias, 

crescente coisificação do movimento. Era uma dança de “linguagem comum”, que 

apenas desempenhava “tarefas”. Segundo Susan Sontag (apud KRAUSS, 1977, 

p.277), três características apresentam tal ação: o tratamento impessoal do pessoal; 

ênfase no espetáculo e no som; desprezo pela palavra e a tomada da platéia de 

assalto.  Desprovidos de narratividade ou dramaticidade, os happenings não 

apresentavam nem suspense ou estrutura. Trata-se da lógica dos sonhos, sem 

noção de tempo, racionalidade, sem passado. Há agressão, às vezes o uso do 

corpo para uso repetitivo e apaixonado de materiais pelas suas propriedades 

sensoriais e não pela função. Do happening à performance, esta última é mais 

elaborada em suas regras e características: repetição, curta duração, poucas 

apresentações, locais alternativos, técnica de colagem (associação entre elementos, 

estrutura de sonhos, uma herança não racional do modernismo surreal e dadaísta), 

eliminação de separação entre a obra e o espectador, radicalidade, risco (impacto), 

auto-representação, hibridez não existindo divisão acadêmica. Todas estas obras 

apresentadas por Krauss dizem respeito à construção da linha de raciocínio da 

teatralidade e do teatro às ações e happenings. 

Um encontro entre proposições de Rosalind Krauss e a performance de Jum 
Nakao 

Conversas paralelas, pessoas entrando pela ala vip, perfumes que 

embriagam o ambiente arrogante e tenaz de saltos altos e botas pesadas, o evento 

de lançamento de moda silencia-se ao apagar das luzes. O desfile de Jum Nakao1 

inicia-se. Silêncio, esculturas em cones remetem a uma floresta de um conto de 

fadas. Luzes colorem o cenário branco de papel. Inexpressivas bonecas com 

perucas “playmobil” vestem vestidos de papel branco, que instigam o letárgico 

público, o qual aguardava a resolução desta narrativa.  Esta pequena introdução 

assemelha-se à maneira com que Krauss conduz seus textos introdutórios.  

O palco que Nakao se apropria é a passarela de um desfile, que separa a 

platéia e seu objeto de acontecimento. A presença cênica das bonecas “playmobil’ 
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rememoram o espírito pueril e retomam a lógica do sonho, neste caso as bonecas, 

que remetem à produção industrial. 

 

Imagem 9: Costura do Invisível. 2004. Jum Nakao. 

Fonte: www.lolamag.abril.com.br 

Acesso em 04 abr 2011. 

 

O tempo é linear, contido numa narrativa com o início, meio e fim. O drama é 

acentuado pelos figurantes, o som e a iluminação, além da tensão que a fragilidade 

do material causa pelo movimento das bonecas. O que Krauss pensaria na atuação 

dessas manequins vivas, vestidas de papel, maquiadas como brinquedo de criança? 

Surge um jogo de questões entre a manequim travestida e a roupa de papel feita 

pelo artista. Vejamos a sugestão de Nakao ao se apropriar da imagem como 

contexto de transformação, retirando o conceito ritualístico da moda para questionar 

sobre o corpo e o ser sem máscaras. 

Era hora de vestir. Nas primeiras provas, dizíamos às modelos que os 
tecidos ainda não tinham chegado e que elas estavam provando apenas as 
modelagens. Vestimos o collant preto, depois a touca. Maquiamos a pele, 
as sobrancelhas, a boca, os olhos. Vestimos cuidadosamente as roupas de 
papel: a saia, depois o corselete, as mangas, o colar. Por fim, a peruca 
Playmobil. [...] mais do que peças impecáveis, os artesãos percebiam a arte 
toda não mais como lugar da metáfora, mas de metamorfose, que levava a 
um comportamento ativo convidando ao jogo, à transformação. (NAKAO, 
2004, p. 16). 

http://www.lolamag.abril.com.br/
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Voltando às esculturas cênicas, lembramos que as manequins são as atrizes 

do movimento, escultura cinética, que são iluminadas na passarela, presença que 

materializa com as entradas ritmadas, silenciosas, as quais produzem tons 

suspensos de um ritual preservado pelos contínuos e breves lançamentos de moda. 

A vestimenta é um objeto funcional e, neste desfile, toda coleção é destruída ao final 

do espetáculo. A reflexão projeta uma determinada ideologia, uma imagem particular 

que Krauss explica no sentido de arte, pode ser compreendida fundamentalmente de 

maneira diferente, de um ponto de vista ideológico, ou seja, no ato de repensar o 

sistema da moda. 

Retiram-se as bonecas, apagam-se as luzes, e o cenário muda de som e luz. 

Todas as manequins entram enfileiradas como num espetáculo comum e 

inesperadamente a música dá o tom dramático, tomando de assalto o espectador 

presente pelos agressivos gestos das bonecas, que rasgam as roupas. Observa-se, 

assim, um ataque ao observador e a agressividade herdada pela teatralidade 

moderna. 

Conclusão 

Krauss exlora nos “Balés Mecânicos” um olhar para a obra teatral como um 

desencadeamento entre atores e espectadores aproximando-os, afastando-os pelas 

obras e autores apresentados anteriormente. A troca de papéis entre ator e 

espectador possibilita ao espectador mergulhar para dentro da obra, partindo da 

relação ator (palco) e espectador (platéia), e da relação do espaço temporal e virtual.  

Nakao apropria-se do palco teatral no tempo da Sociedade do Espetáculo2, a 

passarela de moda para o espectador habituado à novidades repetitivas de moda 

(manequin-platéia), o encantamento da performance que ao final agride o 

espectador com a completa destruição dos “objetos de desejo”, impossibilitando o 

consumo pelo espectador, dissolvem a projeção completamente. O movimento 

cinético do consumo e da alimentação anestésica do produto industrializado que 

considera um tempo determinado e o critica no espaço que sustenta essa 

“Sociedade do Espetáculo”, rompe um movimento cíclico de repetições anestésicas, 
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despertando um sonho, criando um tempo-espaço flutuante na memória das 

pessoas. 

Krauss e Nakao jogam com o raciocínio lógico da teatralidade e colocam em 

questão a flexibilidade do ator ser o espectador e vive-versa. Nakao desfuncionaliza 

o espectador-ator na sua projeção em desfiles de moda e Krauss racionaliza as 

possibilidades de percepções entre o ator, espectador no espaço do teatro.     

 

Imagem 10: Colunas. 1961, Robert Morris. 

Fonte: KRAUSS, 1977, p. 242. 

 

 Krauss volta a descrever o que vê e sente sobre a posição das Colunas de 

Morris, sugerindo um olhar mais sensível e o fato de nem sempre se aceitar a 

percepção comum, questionando um olhar reflexivo, que Merleau Ponty defende 

sobre a visão, o sentimento e a percepção perante a obra. Na teatralidade do 

espetáculo, que Nakao apresenta, ele faz do observador um participante vivo em 

questionar sua postura como consumidor, produtor dentro do sistema mercadológico 

e o vazio que anestesia o campo da moda. Ao desfuncionalizar a indumentária, o 

que resta? O ser pensante, o corpo sem alma? Merleau-Ponty deixaria a reflexão 

para o observador e o consumidor de moda repensar, no sentido deste ciclo 
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anestésico, e em buscar resposta, em nunca deixar de desconstruir, investigar e 

reconstruir novas percepções do mesmo modo que Krauss racionaliza novos 

campos de raciocínio lógico da arte contemporânea, para que com isso possamos 

reconsiderar nossos conceitos, para melhor refletir, sem interferências externas.  

 

                                                           
1
 Jum Nakao: Estilista e director de criação e neto de japoneses. Vive na cidade de São Paulo, onde tem seu 

ateliê. Em suas viagens pelo mundo se despe de preconceitos culturais e antropofagicamete consome filmes 
indianos de ficção científica e westerns tailandeses, cinema surrealista europeu e animações experimentais. 
 
2
 Debord, G. La société Du Espectacle. Paris, Gallimard, 1992. (apud BIRMAN, 1978: 23) 
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