
1748 
 

 

NOTAS SOBRE A ESTRUTURA TEMPORAL DO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO DE JOSEPH BEUYS E DE TUNGA EM ESPAÇO DE GORDURA 

E ÃO.  
 
 

Fernanda Lopes Torres - UERJ 
 
 
Resumo 
 
O objetivo é abordar a estrutura temporal dos processos de produção artística de 
Joseph Beuys e de Tunga, reconhecidas enfaticamente na ação Espaço de Gordura 
(1967) e na instalação Ão (1981). A partir da hipótese de que tal estrutura temporal 
equivale à lei de nossa própria estrutura psicológico-antropológica, situamos nos 
lugares da experiência dos trabalhos o embate com nossas condições de possibilidade 
– o que somos e o que podemos vir a ser. Configura-se assim de modo mais real o 
lugar da experiência a partir da própria condição precípua do dar forma ao mundo e, 
simultaneamente, a nós mesmos. 
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Abstract 
 
The aim of this paper is to approach the temporal structure of the processes of artistic 
production of Joseph Beuys and Tunga, acknowledged in the action Fat Room (1967) 
and in Ão (1981). Proposing that this temporal structure is equivalent to the law of our 
own psychological-anthropological structure, we recognize the encounter with our own 
conditions of possibility in the places we experience the works. This way, the place of 
the experience is delineated from the main condition of forming the world and, at the 
same time ourselves.  
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Considerando toda a ênfase dada por Joseph Beuys e Tunga ao processo de 

produção artístico em detrimento de seu produto final, o objetivo é abordar a 

estrutura temporal desse processo. Pois, segundo nossa hipótese, ela é 

proporcional à “lei de nossa estrutura psicológica-antropológica” (BOHRER, 

1994, p. 124), sendo assim decisiva para nos mobilizar, no local mesmo da 

instauração da obra, para a condição precípua do dar forma ao mundo e, 

consequentemente, a nós mesmos. Para tal, abordaremos a ação Espaço de 

Gordura (1967) e a instalação Ão (1981), em que a movimentação de Beuys e 

o loop de 45 minutos do filme projetado por Tunga atuam diretamente “em 

nossa mente inconsciente, anterior e ao longo de nossa historicidade” 

(BOHRER, 1994, p. 124). Essas obras colocam em cena, por assim dizer, a 

tensão entre experiência/passado e perspectiva/futuro constitutiva de nossa 
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própria temporalidade, trazendo ao lugar da experiência da obra a conexão 

com o evento fundamental de nossa existência perpetuamente em curso, do 

embate com nossas condições de possibilidade – o que somos e o que 

podemos vir a ser. 

  

Enquanto Beuys ensina que a potência de produção está em cada homem, 

Tunga sublinha o caráter pulsional dessa potência. O artista alemão mostra os 

princípios da criatividade e como colocá-los em prática, estimulando o desejo 

de criar - não necessariamente em „Arte‟ mas no mundo vivido, sócio-político. 

Já o artista brasileiro “esculpe (...) o trabalho da pulsão para preencher o vazio 

da perda do objeto em busca de sua substituição” (DUARTE, 1979, s/página). 

Compartilham os trabalhos dos dois artistas de forte pregnância material 

decorrente da combinação de elementos heterogêneos que assim se saturam 

de cargas afetivas e conotações metafóricas ou indiciais, fazendo de 

determinadas extensões espaciais verdadeiros campos de força. Intrincadas 

redes de relações entre materiais de naturezas distintas e vários meios surgem 

de fabulações dos artistas. E o arranjo desses elementos heterogêneos, muitas 

vezes considerados em suas propriedades físicas e químicas, é capaz de dar 

liga às várias referências históricas, culturais e pessoais, sustentando-a como 

permanência material ressoante. Fios eletrizados ligando pilhas de placas de 

feltro ou imensos blocos de gordura em Beuys, que também se vale de 

diferentes metais e suas propriedades físicas em ações ou esculturas (Site). 

Em Tunga reconhecemos, por exemplo, gigante circuito elétrico em que a 

energia é acumulada ou gerada entre os pratos metálicos para fluir através dos 

fios. Os metais ferro, cobre e chumbo são ligados no circuito através de um 

objeto identificável: o pente – que tem origem em uma de suas mais 

conhecidas fábulas, das gêmeas siamesas... Enfim, toda uma série de 

operações de armazenamento e transmissão de energia remete ao incessante 

desdobramento da obra, à contínua transformação enquanto processamento 

de linguagem característico do trabalho contemporâneo de arte. Resulta daí 

certa latência, espacial e temporal, que consiste no próprio poder de convicção 

formal daqueles ambientes.  



1750 
 

 

Ressonância. O pensamento como produto humano por excelência é mote de 

todo o trabalho de Beuys. Equivalente ao mel e à cera nas abelhas, ele 

constitui “nosso produto interno bruto”, estágio inicial da transformação material 

do mundo. Nunca dissociado dos 25 sentidos do homem, imaterial e interno, o 

pensamento é sugerido em ambientes e ações através da noção de 

ressonância. Como no piano envolvido em feltro, resultado da ação Infiltration 

homogène pour piano à queue, que pode ser considerado a partir da 

ressonância essencial de substância interna vital. O silencioso piano que se 

encontra em sala do Centre Georges Pompidou é capaz de potencializar uma 

ressonância precisamente pela impossibilidade da propagação das ondas 

sonoras. A capacidade que o piano tem de produzi-las não é, no entanto, 

eliminada. O som latente é reforçado pelo impacto da massa cinza do feltro 

que, ao revestir o piano, menos o esconde do que o cala. Facilmente 

reconhecível, o instrumento musical impele ao incômodo e inevitável 

acompanhamento de seu “movimento” interno, à escuta de uma possibilidade 

de produção sonora.  

Beuys instaura com o piano potente lugar de ressonância para o qual somos 

convocados. Pois, assim como esse instrumento musical exige que o intérprete 

caminhe em sua direção, o artista nos leva até o piano e nos envolve em 

atmosfera de “contra-música”1 – fenômeno acústico peculiar e decisivo da 

escultura beuysiana. A potência sonora do instrumento com sua grande caixa 

de ressonância parece incorporar proporcionalmente melhor a exigência de 

“escutar” uma escultura, ou seja, a receptividade essencial capaz de nos 

sintonizar com determinada “substância interna” do piano. 

Lugar de aflição diante de um piano mudo, e também da presença indubitável 

de reserva sonora, ali reina a temporalidade específica da possibilidade de 

arte. Uma arte que ainda está por vir, dependendo de nossa permanente 

escuta, naquele momento, e sempre naquele momento, como um presente 

mobilizado pelo futuro. Mais do que com o período que antecede a produção 

da obra, Beuys lida com a própria capacidade de produção, sem antes nem 

depois, fazendo arte da possibilidade de tocar um piano. Ou antes, mostrando 

a contingência de arte como contínuo desenvolvimento de nossas próprias 

capacidades ao nos levar a escutar o piano mudo e prenhe de som.  
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Liga; redes; magnetismo. Em Tunga, intrincadas relações entre elementos 

distintos por vezes se manifestam como redes concretas, como a de pesca em 

Há Sereias ou as vermelhas de True Rouge. Redes tecem ligações de um 

corpo/lugar a outro, consistindo também em emaranhados capazes de prender 

aqueles que delas não podem se desvencilhar. Elas sugerem um envolvimento 

total, enlace de elementos de naturezas diferentes, que em Tunga também se 

dá por meio de substâncias fluidas, circuitos elétricos ou magnéticos. Gelatinas 

que remetem a fluidos corporais (baba, meleca, esperma) são recorrentes 

elementos de ligação. Placas de metal apoiadas na parede, em Pálpebras 

(1979) atraem elementos diversos e suscitam diversos sentidos: desenho que 

cobre a parede, lâmpada acesa entre as placas por fios que as contornam, 

uma aranha. A minúscula lagartixa de ferro em Lagarte/Lizard/Lesarte (1989), 

fica grudada em tacapes imensos, atraída por seus ímãs, em meio a pentes e 

cabeleiras agigantadas. Referindo-se a essas matérias/elementos de ligação 

como “dispositivos disparadores de obra, operadores de contágio e hibridação”, 

Suely Rolnik observa que a obviedade dos imãs2 (justamente produzir atração 

entre minérios) provoca estranhamento no contexto inesperado de uma obra de 

arte. Ali, seu poder de atração, o invisível campo magnético que o ímã produz 

torna-se palpável, “é este campo magnético que molda a escultura. É como se 

os ímãs estivessem ali para lembrar que a matéria prima de Tunga são as 

forças de atração e repulsa que trabalham os corpos em seu encontro” 

(ROLNIK, 1998). 

Uma combinação de forte materialidade e metamorfose das referências as 

mais distintas marca os trabalhos de Tunga, que, desse modo, suscitam 

aproximação ininterrupta, pois eles jamais são possuídos. Assim o artista 

sublinha nossa capacidade de ligação com coisas e pessoas – desejo -, 

movimento essencial na direção do mundo, constitutivo afinal da própria vida. 

“Palpitação desejante que enlaça corpos e os desenlaça”, bem identifica 

Rolnik, capaz de dar “origem a imprevisíveis transfigurações”. Imprevisibilidade 

talvez mais perceptível em Tunga do que em Beuys, interessa para nós a liga 

forte estabelecida entre elementos por ambos os artistas, seja a partir de 

circuitos elétricos ou magnéticos, seja a partir de substâncias em estado 

intermediário - nem sólidas nem líquidas, como cera e gordura em Beuys, e a 

gelatina3 em Tunga -, seja a partir de narrativas onde ficção se entrelaça com 
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dados objetivos e biográficos, e obra e vida tornam-se inseparáveis. Todas as 

ligas substantivas sempre explicitadas em sua natureza material, físico-

química, e sempre vinculados à organicidade humana. Foco de Tunga no 

desejo (localizado no corpo, híbrido, mutilado, cortado ou em seu aspecto 

fundamentalmente plástico), foco de Beuys no pensamento inerente à 

organicidade do ser humano, indissociada, por sua vez, da noção do 

organismo da sociedade na qual os seres humanos vivem, importa aqui 

reconhecer a especificidade temporal dos ambientes/ações de Beuys e das 

instalações/instaurações de Tunga.  

A repetição ou contaminação envolvida nas várias espécies de continuum 

espacial dessas instaurações, por exemplo, é proporcional à temporalidade do 

gesto cotidiano das tranças, que, “desconsiderando limites entre dentro e fora”, 

constitui ação que atende a temporalidade e espacialidade densas e intensas, 

“vividas numa dimensão que ao Real não interessa computar” (BRITO, 1984, p. 

11). Nesse sentido o crítico Paulo Sérgio Duarte situa a obra de Tunga fora da 

história; a psicanalista Suely Rolnik se refere à sua obra como “produção de 

novos tempos”. Em oposição a uma atemporalidade, encontra-se em jogo 

justamente uma temporalidade explícita, própria do homem que é capaz de 

experimentar passado, presente e futuro simultaneamente - vivendo o presente 

a partir de eventos passados e da memória desses eventos assim como do 

futuro e das várias camadas de expectativas. Esse o tempo do homem de 

ação. 

Ressonância: Espaço de Gordura. O solo mítico compartilhado pelos seres 

animais e humanos de Beuys é fundado sobre essa temporalidade. Em 

abertura de exposição de desenhos em 1974 o artista deixa claro que aqueles 

trabalhos “devem ser de interesse em respeito a uma total visão do homem no 

tempo, não somente para o presente, não somente olhando para trás (...) mas 

também oferecendo soluções para o futuro e oferecendo-as no sentido de 

explicitar os problemas”. Tal programa parece consistir em tempo eterno, 

tempo histórico e tempo pessoal, que, longe de serem arranjados em 

progressão linear, se organizam como medida de tempo paralela, ou 

interconectada. Além disso, ele pareceria estar fazendo uma referência tanto à 

gordura e o feltro nos quais ele foi envolvido para evitar congelamento quando 

atingido na Siberia como um piloto da Luftwaffe na Segunda Grande Guerra, e 



1753 
 

 

à necessidade de relacionar essa experiência pessoal com mitos culturais 

comuns. Beuys se refere a esta (e outras experiências) como “experiência-

chave”: composta por elementos imaginados, intuídos ou subconscientes, tal 

experiência, externa, factual ou de caráter visionário, em sonhos, seria capaz 

de conferir às suas proposições artísticas assertivo conteúdo vital. Sem se 

oferecer como objetos de cognição racional, as experiências-chave valem 

exclusivamente por uma verossimilhança de força de origem, a estabelecer no 

espaço da arte um lugar em completa interação com uma carga de vida4.  

Junto à carga biográfica da gordura existe uma “flexibilidade psicologicamente 

afetiva”, como reconhece o artista, já que “as pessoas instintivamente a sentem 

relacionada a processos e sentimentos internos”. Sem o intermediário de um 

suposto conteúdo comunicado, estabelece-se afinidade imediata pelo caráter 

orgânico explícito da matéria indistinta. O caráter de reversibilidade física da 

gordura acaba então por converter se para a própria comunicação entre 

obra/artista e espectador como poderosa contra-imagem, fazendo da gordura a 

matéria preferencial do escultor. O canto de gordura é empregado em várias 

ações e objetos. A formatação triangular potencializa sua realidade material, 

acentuando contradição entre potência/matéria e ação/forma. Ali Beuys parece 

moldar a própria forma viva definida por Schiller5 como “objeto do impulso 

lúdico”, no qual vida constitui o objeto do impulso sensível, conceito que 

significa “todo ser material e toda a presença imediata nos sentidos”, e forma, o 

objeto do impulso formal, “conceito que compreende todas as disposições 

formais dos objetos e todas as suas relações com as faculdades do 

pensamento” (SCHILLER, 2002, p. 77). Assim os cantos de gordura solidificada 

convocam o espectador para resolver a contradição entre a matéria bruta e a 

forma geometrizada. Utilizados em ações a partir de 1963, eles balizam o 

espaço da arte com uma índole lúdica6, definindo o território ocupado pelo 

artista como a “passagem do estado passivo da sensibilidade para o ativo do 

pensamento e do querer (...) [que se dá] somente pelo estado intermediário de 

liberdade estética.”7 Esta a educação estética de Beuys, que incentiva o 

desenvolvimento das capacidades do homem. 

O ser humano livre é capaz de instaurar seu próprio espaço, tal como o artista 

o faz em Hauptstrom >> Fluxus, com o qual inaugura seu Espaço de gordura 

[Fettraum]. Numa sala bem iluminada, o escultor começa por ocupar seu 
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Espaço com uma série de pequenos “muros” de gordura, pintados de marrom e 

colocados a alguns centímetros da parede. Nessa área ocorre o movimento de 

ocupação do Espaço: uma complexa seqüência de dez movimentos distintos 

que Beuys executa ao se deslocar ao longo de dez horas por “estações” 

constituídas por diferentes peças de gordura e um equipamento sonoro (cinco 

magnetofones, um microfone e um alto-falante).  

 

Ação Hauptstrom >> Fluxus [Corrente principal – Fluxus]. Galerie Dahlem, 

Darmstadt, 1967 

Beuys se deita ao fundo da sala junto a cinco montículos de gordura entre os 

quais se contorce, alonga e contrai o corpo. Sem jamais entrar em contato com 

a matéria, mas de algum modo sempre conectado com ela, é como se o artista 

concretizasse a projeção simbólica da liberdade sobre as coisas materiais no 

próprio corpo. As articulações corporais se revelam extensões da matéria 

gordurosa, e o movimento se desenvolve como uma estranha espécie de pas-

de-deux, bem denominada por ele “cerimônia de iniciação”. Acompanhado 

pelas composições musicais de Henning Christiansen, o ritmo de seu gestual 

chega ao público de modo intenso, por vezes irritante. A música adquire então 

intensidade e aspecto caótico insuportáveis, quando, por exemplo, enquanto 

ele se alonga  numa posição próxima àquela do parto, a cabeça levantada e os 

membros afastados até a rigidez dos seus músculos. Acentuada por tal som, a 

extrema rigidez muscular desenvolvida durante o movimento responde ao 

tenso intervalo entre o seu corpo e a gordura que, afinal, estrutura todo aquele 

Espaço. Ao longo das estações, ele encena, por assim dizer, a produção dos 

estados intermediários da forma, tal como quando, de pé ou agachado, ele 
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pressiona pedaços da gordura com as axilas e os joelhos moldando o negativo 

de seu próprio corpo. Ou quando morde gordura e cera, e produz esculturas 

“negativas” de boca/dente ou “cones de ouvido”, espécie de instrumento de 

escuta que Beuys introduz na orelha e delicadamente manipula com uma vara, 

de acordo com o grau de tensão do público.  

O som acentua o ritmo dos movimentos corporais que estruturam o Espaço, 

assim como reverbera o “desenho” feito pelo artista, quando sua mão 

acompanha rigorosamente a linha traçada no chão com uma ponta metálica 

que, ligada a um microfone, soa estridente. Expande acusticamente o estado 

sempre intermediário da forma - cristalizada na antecâmara que precede a sala 

da gordura, onde se encontram expostos quatro desenhos e objetos 

distribuídos em vitrines – que Beuys ali revela como o próprio espaço em torno 

do homem livre. Trata-se da dignidade do homem, em plena atividade, pronto a 

decidir o quanto deseja intervir sobre as condições do mundo. Menos a nos 

convocar para a sua revolução do que a nos despertar para a nossa, que, 

afinal, só tem início dentro de cada um de nós. Importa a fundamental 

convicção interna que decide tanto a atividade quanto a responsabilidade de 

cada um para formar um espaço social comum, definido por Beuys através da 

noção de escultura social (que começa a ser articulada no início dos anos 70). 

Afinal, adverte Beuys, “é melhor ser ativo hoje do que ser radioativo amanhã”. 

Seu humor, um tanto negro, contrasta com o frescor da educação estética de 

Schiller. Pois enquanto o poeta se entusiasma com o projeto de uma nova 

humanidade, o artista experimenta de modo intenso a derrocada dessa mesma 

humanidade. Estaríamos “vivendo numa zona de morte, e somente porque 

estamos vivendo numa zona de morte nós estamos começando a compreender 

o que a vida realmente significa” (BEUYS Apud BASTIAN, 1979, 94). Como se 

ali experimentássemos uma espécie de derradeiro atrito com a superfície da 

nossa vida, que freia nosso cômodo deslizar e acaba por nos despertar para o 

que verdadeiramente significa ser humano. Assim, em oposição a uma atitude 

fatalista, o “caráter fatal dos tempos em que vivemos” exige efetivo acordo com 

o humano a partir de uma clara elaboração do que caracteriza a vida a partir de 

sua temporalidade real. Assim entendemos observação do crítico Heiner 

Bastian, que opõe o sentido progressivo da arte beuysiana a um progresso 
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linear em direção ao futuro: “A utopia de Beuys é uma forma de vida que existe 

em algum lugar no abismo do presente” (BASTIAN, 1979, p. 83).  

Se a unificação utópica do mundo proposta pela filosofia da história, 

supostamente capaz de conduzir a um futuro melhor, não se cumpre, Beuys se 

volta para o futuro a partir das possibilidades contidas no presente. E, como se 

escavasse a superfície daquela zona de morte, libera o material contido nas 

suas várias camadas subterrâneas e o traz à superfície do papel, por exemplo, 

revigorado por seus traços e pela fluidez dos materiais empregados. Figuras 

que revelam a conexão mítica entre animal e homem ou o universo mágico de 

um passado indefinido ganham evidência material - o quanto de possibilidade 

elas ainda contém? Como se explorasse a diferença temporal entre 

determinado passado sugerido por aquelas imagens e o presente com a 

matéria. O objetivo não é a regressão a um mundo mítico, ele visa a despertar 

a consciência do espectador para o futuro através de um alerta à vitalidade 

material presente naquele desenho. 

Uma arte antropológica, o artista a denomina com propriedade, fundamentada 

no sentido real da temporalidade dos homens, pois “da mesma maneira que o 

homem não está aqui, mas deve vir, a arte deve vir, pois ela ainda não existe” 

(BEUYS Apud BASTIAN, 1979, p. 97). Ao articular passado/experiência e 

futuro/expectativa8 no presente dos desenhos e das ações, Beuys incide sobre 

dados antropológicos que são condições de possibilidade da história – o que 

define uma espécie de conceito plástico de arte. Pois, se, por ora, Beuys não 

“pertence à arte”, ele tampouco perde de vista o seu conceito, feito presente no 

caráter temporal expansivo dos ambientes9. Ali o material determina 

verdadeiras linhas de força que mantém a sua capacidade de alteração. Do 

mesmo modo, na suas inesperadas ações, a própria estrutura temporal da 

experiência é colocada “em cena”, permanente renovação da tensão com a 

expectativa. A longa duração de uma ação concentrada numa sala intensifica o 

efeito de sobreposição e impregnação mútua de experiência e expectativa 

características do tempo vivenciado, sempre a exigir resoluções. Essa 

expansão temporal acentua os estados intermediários da forma produzidos em 

Espaço de Gordura, por exemplo, do mesmo modo que, proporcionalmente, 

tais estados revigoram essa condição temporal – como explicitado por Beuys 

no discurso em homenagem ao escultor alemão Lehmbruck: “a evolução futura 
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do princípio plástico considerado como princípio do tempo em si. Isso significa 

que a plástica é simplesmente um conceito do futuro” (BEUYS, 1988, p. 16).  

Circuito Ão. Em Tunga, a alternância reiterada de elementos heterogêneos 

equivalente à dinâmica do desejo humano – que ora se liga a um objeto, ora se 

liga a outro – é focalizada em seu caráter temporal em “Ão”, instalação 

composta por filme (1981, 16 mm, 45‟, som) e seu aparato de projeção. O 

filme, loop de tomada feita no interior do túnel em curva Dois Irmãos, no Rio de 

Janeiro, é embalado pela voz de Frank Sinatra que salmodia por 45 minutos o 

acorde-título da canção “Night and Day”. A edição do filme sugere estrutura 

circular dentro de montanha, sem comunicação com o espaço externo; 

inscreve, conforme o artista, um “toro imaginário no interior de uma rocha”. 

Sólido gerado pela rotação de um círculo em torno de eixo que lhe é externo e 

coplanar, o toro conforma circularidade própria do contágio mútuo de 

elementos heterogêneos característico do trabalho de Tunga - circularidade 

presente nos fios do equipamento de projeção que seguem o perímetro da 

sala, e prolongada nas transfigurações imprevistas dos registros narrativos10 e 

fotográficos (como o toro de fumaça montado fotograficamente). 

 

Ão, 1981 

Sem visão de entrada nem de saída do túnel, imergimos na temporalidade 

elástica do desejo. Ali Tunga parece condensar o que afinal constitui 

procedimento central de sua prática: ele “nos leva a reconstituir no plano do 
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desejo os processos que investigou ao longo de seu raciocínio produtivo. A 

exposição é apenas a cena armada onde isso pode acontecer” (BRITO, 1975). 

Corpos nus de homens e mulheres em performances, substâncias melosas, 

dispositivos magnéticos nos colocam em contato com os efeitos do desejo e 

“às voltas com o funcionamento fantasmático”. Narrativas intrincadas 

construídas em diversos meios não representam o desejo, elas promovem o 

contato com sua dinâmica circular. Em Ão a potente materialidade do trabalho 

de Tunga é filtrada em seu aspecto temporal, sintomaticamente exibido como 

filme (imaterial por excelência), cuja matéria por excelência é o tempo.  

O ponto de referência das narrativas e circuitos intrincados é preciso: o corpo. 

É intensa a solicitação corporal em Ão. A trajetória curva da câmera, edição em 

loop e a monocórdia trilha sonora resulta em misto de vertigem e 

entorpecimento. No pólo oposto de uma atemporalidade, aqui a circularidade e 

a repetição implicam um “ficar com o tempo”. Afinal, não há um começo nem 

tampouco um fim; há sim um ininterrupto re-começo, uma espécie de moto-

contínuo cinematográfico. Distinto, porém, daquele dos filmes de Warhol, em 

que, uma vez que nós nos damos conta da ausência de narrativa, nós 

relaxamos, por assim dizer, e re-dirigimos a atenção para nosso próprio tempo 

vivido na sala de cinema. Nos filmes comuns, a identificação com a ação faz 

com que a presença material física da passagem do tempo seja obliterada para 

a ação proceder. Afinal, você não pode ser envolvido em uma ação e 

simultaneamente estar distante dela, presente somente à passagem do tempo. 

O tempo nos filmes de Warhol é dado para o próprio ato de assistir do 

espectador, e então todas as ações supostamente anteriores e posteriores às 

que estão acontecendo na cena deixam de ser o foco da atenção. Do contrário, 

perderia-se o sentido de tempo.  

O moto-contínuo de Ão não nos permite relaxar. Provoca extrema sensação 

física de tempo, como se a nos inserir na estrutura circular do desejo a partir de 

sua dimensão temporal. O tempo é o da fabulação, repetitivo, em que objeto, 

corpo ou obra estão imersos em outros ad infinitum. Tunga vale-se de 

documentação que mistura o plausível e o implausível, o fantasmagórico e o 

mundano, repete tranças, cabeleiras, sinos, tacapes; chumbo, ouro, prata, 

gelatina, imã; moscas, aranhas, lagartos que migram de uma obra pra outra em 

diferentes tamanhos e volumes, de modo a cruzar o mundo e o tempo, assim 
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como as esferas antropológica, paleontológica, zoológica e médica (sugere 

cruzamento de fronteiras entre essas esferas). Aqui em Ão concentra-se o 

tempo dessas associações, a ser experimentado como obra, lugar mesmo da 

experiência. 

Lugares da experiência de nossa própria estrutura psicológico-

antropológica, lugares da condição de possibilidade de produção. 

Acentuadas talvez as afinidades entre os trabalhos de Beuys e Tunga, por 

certo reconhecemos suas diferenças: a gravidade do primeiro - ainda que com 

humor -, justo por conta da consciência acerca de sua responsabilidade pela 

permanência material de alguma coisa no mundo simultânea à carga histórica 

alemã do segundo pós-guerra , e a malandragem do segundo. Compartilham 

esses trabalhos “uma temporalização radical da apreensão espacial” em 

ambientes cujas ligações não constituem “grandezas reais em si mesmas (...) 

[mas] são, antes, imaginárias” (KUDIELKA, 2008, p. 11). Afinal, constitui a arte 

posicionamento „contra‟ a realidade, ou antes, a visão dessa realidade de um 

modo jamais visto até então. Nesse sentido entendemos o espaço real dos 

ambientes/instalações estruturado em dimensão imaginária, capaz, no entanto, 

de produzir convicção análoga à do espaço real. Proporcional ao dar forma ao 

mundo e a nós mesmos, tal estrutura equivale àquela temporal da expectativa, 

que só pode ser reunida com uma experiência retroativa. Para falar com o 

historiador Reinhart Koselleck,  

“experiências baseadas em acontecimentos podem mudar 

com o correr do tempo; as experiências se sobrepõem, se 

impregnam umas das outras. E mais: novas esperanças ou 

decepções retroagem, novas expectativas abrem brechas 

e repercutem nelas” (KOSELLECK, 2006, p. 313).  

Romper o horizonte de expectativa cria, pois, uma experiência nova. Para ela, 

ou antes, para sua condição de possibilidade, os artistas nos convocam, no 

local mesmo de seus trabalhos. 
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1
 Termo inspirado na noção de “contra-imagem” mencionada com freqüência pelo artista. 

 
2
 Outros exemplos: Tacapes (1986); Lagarte/Lizart/Lesarte (1989); Palíndromo Incesto (1991-1995); 

Antigas Minúcias (1992). 
 
3
 A gelatina insiste ao longo dos anos, em tudo que é obra, promovendo uma fusão de todas elas. 

Orientado por estas forças, o artista solda aquilo que se pensaria insoldável e, para fazê-lo, experimenta 
todos os meios possíveis, dos mais evidentes aos mais incomuns. ROLNIK.  
 
4
 Dentro da teoria do conhecimento beuysiana, a experiência-chave constitui a própria biografia 

configurada em instrumento de trabalho, precioso instrumento de busca e escavação do exato ponto de 
ligação com o mundo, através da qual ele poderia compreender o desenvolvimento de tudo - Beuys 
explica a Caroline Tisdall que sua história pessoal interessa somente na medida em que ele tentou usar 
sua vida e sua pessoa como um instrumento desde uma idade muito tenra.  Indispensável ferramenta 
para o empreendimento da arte como tarefa existencial, a biografia - inter-relações de todos os processos 
e não a separação da vida em compartimentos separados do todo.   
 
5
 Primeira referência para o conceito expandido de arte de Beuys, que entende a arte em sentido lúdico: 

“esta é a expressão mais radical da liberdade humana”. 
 
6
 “Pois para isso exigir-se-ia compreender a própria unificação, a qual permanece imperscrutável para nós 

como toda ação recíproca entre finito e infinito. A razão, por motivos transcendentais, faz a exigência: 
deve haver uma comunidade entre impulso formal e material, isto é, deve haver um impulso lúdico, pois 
que apenas a unidade de realidade e forma, de contingência e necessidade, de passividade e liberdade, 
completa o conceito de humanidade.” SCHILLER, F., 2002, p. 78. 
 
7
 Embora este estado, em si mesmo, nada decida quanto a nossos conhecimentos e intenções, deixando 

inteiramente problemático nosso valor intelectual e moral, ele é, ainda assim, a condição necessária sem 
a qual não chegaremos nem a um conhecimento nem a uma intenção moral. SCHILLER, F., 2002, p. 113. 
 
8
 Espaço de experiência e horizonte de expectativa são categorias formais Estabelecidas pelo historiador 

alemão Reinhardt Koselleck que indicam uma condição antropológica sem a qual a história não é possível 
nem tampouco concebível. Elas remetem à temporalidade do homem, e com isso, de certa forma meta-
historicamente, à temporalidade da História.  KOSELECK, R, 2006, p. 309 
 
9
 Espaço de experiência e horizonte de expectativa sugerem atualização de passado e futuro: experiência 

consiste no passado atual, em que acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados (...) [já a] 
expectativa [consiste no] futuro presente, voltado para o ainda-não, para o não experimentado, o que 
pode ser apenas previsto. Esperança e medo, desejo e vontade, a inquietude, e também a análise 
racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a constituem.” KOSELECK, R., 
2006, p.   
 
10

 A partir do projeto desse filme ele é levado, pela descoberta de artigos de jornais e relatos de 
antropólogos a fazer conexões estranhas. Por exemplo, o tema do „cabelo‟ tem origem com um relato 
científico sobre gêmeas siamesas juntas pelo cabelo. Após sua morte o estranho troféu de seu escalpo 
passa por uma mulher que extrai dois cabelos louros dele para bordar uma imagem de seus sonhos.  
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