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Resumo 
 
A performance é uma linguagem fundamentalmente inovadora e dinâmica. Com a utilização 
de meios tecnológicos como a fotografia e o vídeo em seu registro, sua memória fora 
transformada em uma outra  expressão híbrida e ficcional questionando o seu caráter de ser 
uma expressão ligada a um espaço e tempo determinado e de sua recepção ser feita de 
forma indireta. Além disso, a mediação tecnológica tem redimensionado a própria ideia de 
corpo na arte contemporânea. Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo revelar alguns 
processos artísticos que tangenciam à linguagem do vídeo e da performance. 
 
Palavras-chave: Performance-art, corpo, dispositivo, video. 
 
 
Abstract 
 
Performance is a language that is fundamentally innovative and dynamic. By 
employing media such as photography and video to register performance, its 
memory can be transformed into an alternative fictional hybrid that questions 
both its existence as a form of expression linked to a determined time and space as well as 
the directness/indirectness of its reception. Simultaneously, the use of media also serves to 
redefine the very notion of the body in contemporary art. Using these themes as points of 
departure, this article explores several artistic processes that draw upon the languages of 
video and performance.  
 
Key-words: Performance art, body, media, video 
 
 

 

Um dos principais temas pesquisados pela filosofia da arte é a relação entre 

arte e natureza, além da idéia de que a obra de arte se constitui de uma produção 

deliberadamente humana e que nos dar uma impressão de ser algo natural. Noções 

atuais compreendem a obra de arte como trabalho de expressão e construção, 

destacando o seu caráter como ficção - oferecendo a criação de outra realidade 

ilusória no mundo. A artificialidade e o caráter ficcional da obra de arte, ao longo do 

tempo, lhe insere o sentido de possibilidade de criação de outra possível realidade, 

sendo que em determinados momentos fora excluída, rejeitada devido à idéia de ser 

algo enganador.  
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Michael Foucault, em seu estudo sobre o pintor Magritte, “Isso não é um 

cachimbo”, defende a idéia de que: o que é dito jamais nos fazem ver alguma coisa, 

e que o visível jamais torna algo fácil de ler; dessa maneira, a arte eleva o discurso a 

potencia do indizível, e a imagem, à ação da invisibilidade. 

Nas leituras que Gilles Deleuze fez de Foucault, conclui-se que não há um 

sujeito prévio, o sujeito e a subjetividade é algo a ser constituído como um processo 

em busca de uma estética da existência.  

A questão é determinar o que é o sujeito, a que condições ele está 
submetido, qual o seu status, que posição deve ocupar no real ou no 
imaginário para se tornar sujeito legítimo deste ou daquele tipo de 
conhecimento, trata-se de determinar seu modo de subjetivação 
(...).(FOUCAULT, 2004a, p.235) 

De tal modo, tornar-se sujeito é uma construção que se abre para a 

possibilidade de novas existências. 

A perspectiva de união entre arte e vida, bandeira revolucionária dos 

ampliadores dadaístas do conceito de arte, se esbarra no não reconhecimento de 

que todo poeta se subjetiva fingindo, isto é, no sentido do verbo latino do fingere. 

Sendo um construtor, um inventor de novos mundos e da sua própria existência.  

A arte da performance é sem dúvida uma das expressões artísticas que mais 

interroga o que é realidade e o que é ressignificação, transmutações   ou 

metamorfoses da mesma.  

Desde o início do século XX, com as vanguardas modernistas, o corpo tem 

ocupado um lugar importante no campo das linguagens artísticas. O corpo passou a 

ser tema, suporte ou até mesmo a personificação da arte. A presença mais ativa do 

artista possibilitou uma arte mais orgânica, e o público foi chamado a interagir, 

sendo então parte integrante do desenvolvimento e da própria existência da obra. 

Performance é um vernáculo utilizado no cotidiano para designar desempenho, 

atividade. E justamente por isso é apropriado pelas Artes Visuais com a tentativa de 

definir uma arte expandida, dinâmica e viva. O termo performance foi reconhecido 

como categoria artística na década de 70. Foi nessa década que se começa a traçar 

ações performáticas com o objetivo de romper esteticamente alguns cânones 

artísticos. (MELIM, 2008) 
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A arte da performance é considerada híbrida, multidisciplinar. Elementos da 

pintura, do teatro, da música, da dança estão embutidos na composição dessa 

linguagem. Devido a esse caráter transdisciplinar, se torna difícil uma classificação 

exata dessa poética artística. Renato Cohen (2002, p. 28) defende que apesar da 

propriedade transgressora, a performance é uma arte cênica. O autor sugere que o 

gênero poderia ser conceituado como uma função do espaço e do tempo. Nesse 

sentido, algo teria que acontecer naquele tempo em determinado lugar e com um 

público presente. 

Regina Melim (2008) traz contribuições interessantes para pensar que a arte da 

performance não segue um formato padrão – pautado na presença do corpo do 

artista como o âmago da obra de arte performática. A autora destaca que a 

característica híbrida da performance permite que outras linguagens possam está 

em interação. Assim,  

performances podem ocorrer sem audiência e sem documentação alguma, 
ou podem ser registradas através de fotografias, videos e filmes, entre 
outros. E esses meios acrescentados às ações se tornam a base de uma 
forma híbrida de performance (MELIM, 2008, p. 38) 

De tal modo, esse gênero é considerado uma arte desafiadora por permitir 

enfretamentos estéticos. Contudo, Jorge Glusberg (1987) ressalta que apesar da 

possível semelhança com o teatro e a dança, a performance não se caracteriza 

como um show. De tal modo, o performer abre mão de técnicas dramatúrgicas, 

deixando de assumir papéis ficcionais, para declarar uma relação intensa com a 

realidade. 

O corpo do artista fora, desde a década de sessenta do século passado, o 

último suporte da obra de arte, sua última casa. A experiência presencial da 

recepção da obra à ultima possibilidade de vivência das energias criativas dos 

processos artísticos. Contudo, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e 

das tecnologias, muitos conceitos e concepções de arte se transformaram 

radicalmente. A isso remetemos ao texto profético do Walter Benjamin: 

A história de cada forma de arte comporta  épocas críticas, onde ela tende a 
produzir efeitos que só poderão ser livremente obtidos apos uma 
modificação do nível técnico, isto é, por meio de uma nova forma de arte. 
(BENJAMIN, 2002, p. 248)  
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                Podemos analisar a partir de tal reflexão, que as transformações técnicas e 

tecnológicas agem diretamente nos processos de criação artísticas. Seja  na própria 

natureza de produção, ou na forma de recepção. 

Em seus primórdios, a arte da performance desenvolve-se como uma 

estratégia de fuga do produto artístico mercadológico. O seu caráter transitório de 

evento, a transforma em uma ação política, sendo de difícil comercialização e 

inserção nos sistemas comerciais da arte. Porém, não escapou da absorção do 

capitalismo, pois a sua memória e os seus registros foram transformados em fetiche 

disputados no grande mercado de arte. 

Podemos relembrar a grande batalha judicial pela posse dos arquivos e dos 

direitos de sua veiculação e comercialização, entre a artista Marina Abramovic e seu 

ex-companheiro Ulay. Para entendermos melhor essas questões passaremos para a 

análise da relação entre corpo e câmera. 

Experiências entre corpo e dispositivo 

Arlindo Machado (2003, p. 19) apregoa que os primeiros trabalhos realizados 

no campo relacional do corpo e vídeo foram compostos basicamente de registros de 

ações performáticas dos artistas. Conforme Machado, o vídeo era uma forma mais 

simples de executar registros e o confronto da câmera com o corpo do artística se 

tornou um dispositivo básico do vídeo. 

Marcel Duchamp, embora conhecido pela criação dos ready-mades, foi um dos 

principais precursores da arte do corpo. Em 1920, o artista punha-se de frente para 

a câmera, travestido de mulher, e identificava-se como Rrose Sélavi. Além dessa 

experiência, Duchamp produziu “Tonsure” (1919) – em que o artista fazia cortes no 

cabelos, fotografava e o elevava a estado de arte. Nesse sentido, o corpo começa a 

estabelecer uma relação com o dispositivo câmera e a própria experiência do artista, 

no processo de reinvenção de si, se torna o código da obra. Com isso, houve um 

embaralhamento do binarismo artista x obra. 

A câmera também serviu de mediação para a apresentação do que se 

considera ser uma das primeiras performances desenvolvidas. Na década de 1960, 

Yves Klein realizou Salto no vazio. A obra é uma montagem fotográfica em que o 
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artista se joga da janela do seu ateliê. Nessa experiência também é visto que o 

artista é produtor e ao mesmo tempo obra. 

As ações de Bruce Nauman também nos remetem a uma relação próxima, ou 

fundamental, entre corpo e dispositivo. Os trabalham de Nauman ultrapassam os 

limites físicos, as suas obras não são somente documentos de uma ação artística, 

mas, a própria arte.  

Os trabalhos desse artista trazem ações que beiram o absurdo, repetidas à 

exaustão e projetas em loop. Art Make-up (1967-68) é uma das obras em que o 

artista utiliza o auto-protagonismo como linguagem útil para composição artística. 

Bruce Nauman coloca-se na frente da câmera e aplica sobre si camadas de tinta 

(branca, vermelha, verde e preta). O ponto principal da obra desse artista é a idéia 

de que a situação performática vai está ali sempre, começando e terminando no 

vídeo.  

A atualidade dessa experiência transborda todas as relações entre o 

performance, registro e audiência. Dentro do diálogo corpo e dispositivo podemos 

destacar dois artistas na atualidade  que realizam suas produções no limiar da 

performance e do vídeo: Matthew Barney e o Douglas Gordon. O primeiro orquestra 

todas as formas de hibridações artísticas, elegendo as performances realizadas sem 

o público, trazendo situações alucinantemente ficcionais e artificiais para serem 

apresentadas em vídeos.  

A sua série de “Cremaster” é comentada pelo critico de arte Jean- Michael Ribettes 

como a expressão mais conseguida do antinaturalismo delirante - que se apresenta 

como metáfora do aparelho psíquico e ao mesmo tempo uma perturbante  

exploração da inferioridade fisiológica, em que o tema do “orifício fechado” funciona 

como um leit-motiv: “A Formação definitiva do circulo perfeitamente hermético, é 

quando é quando podemos encostar a nossa cabeça  ao nosso traseiro.” ( 

RIBETTES, 2001).  

A produção artística de Douglas Gordon dialoga com a performance, contudo 

ele se apropria de filmes realizados por outros diretores - como no caso de “Psicho” 

de Hitchcock onde aplica um efeito de slow motion e faz o filme durar 24 horas. 

Nota-se nessa experiência que a percepção do corpo dos atores é completamente 
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alterada em sua recepção. “Gordon serve-se de um material dotado de memória, 

cuja a lentidão desvia a atenção e suscita outras idéias: quando e onde já vi esta 

imagem? Com quem?...” ( BLASE, 2001). Estes dois artistas revelam em suas obras 

o quanto o conceito de performance e dispositivo amplia as possibilidades de 

criação de novos mundos. 

Três experiências entre performance e vídeo  

 

 

 

Em 2005, fui convidado para participar de uma exposição internacional 

promovida pelo Museu Ludving Museum em Koblenz na Alemanha. A mostra 

DISCOVER BRASIL contava com a participação de diversos artistas brasileiros 

contemporâneos. O convite foi feito pelos curadores devido a minha produção de 

instalações e performances – em que utilizo materiais orgânicos. Inicialmente, foi 

escolhida a performance A transmutação da carne, realizada com uma grande 

quantidade carne de charque, e as obras com azeite de dendê.  

A questão é que teríamos que enfrentar as dificuldades de viabilização das 

obras no transporte de tais matérias para Alemanha. A produção constatou que 

realmente seria uma tarefa muito complexa, haja vista que tais materiais não se 

encontravam com facilidades e com preços acessíveis na Europa. O transporte das 

carnes secas e do dendê iria gerar uma maratona burocrática frente à vigilância 

sanitária de ambos países. Tal impasse colocou-me em uma situação de reflexão 

sobre as possibilidades de realização das obras na mostra. Como apresentar toda 

experiência da performance e das instalações sem os materiais orgânicos?  

Optei por não apresentar um vídeo de registro da performance e nem de 

Fig. 01 -Sangue, sêmen e saliva- Videoinstalação, loop 3’. Ludving Museum 
Koblenz, Alemanha 2006 
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reduzir o impacto sensorial das instalações com azeite de dendê apresentado 

trabalhos em pequena escala. Frente a essa realidade, iniciei um processo de 

desdobramento e ressignificação das obras a partir da vídeo-instalação e propus a 

montagem das duas obras em salas separadas com a utilização de multi-telas de 

projeção. Na primeira sala, utilizei três telas de projeção com três canais diferentes 

de vídeo sincronizados em um loop de 3 minutos, em que apresentei o trabalho 

Sangue, sêmen e saliva. O trabalho explorava a fluidez do dendê a sua 

materialidade orgânica como elemento, indissoluvelmente associada ao pathos 

cultural baiano.  

A religião afro-baiana utiliza o óleo de palma como o "sangue vegetal", que é 

oferecido às divindades em uma grande parte de seus rituais. O azeite de dendê, 

como o compreendo, é um elemento que estabelece, pela sua condutibilidade, uma 

integração simbólica e mística daquilo que podemos perceber como a afro-

baianidade, concebida nessa minha imagem como um corpo alimentado por esse 

sangue ancestral.  

Neste trabalho, os diferentes usos e sentidos do óleo de palma, as diferentes 

tensões sócio-raciais a ele associadas, serão tomados como ponto de partida para a 

compreensão dos emblemas-matrizes da cultura afro-baiana. Cor, cheiro, textura – 

isto é, suas dimensões físicas e sensórias, bem como as memórias, histórias e 

significados religiosos a ele relacionados, serão artisticamente ordenados com 

intuito de estabelecer uma narrativa arbitrária da cultura baiana, cujas questões 

fulcrais estejam relacionadas ao óleo de palma. Nessa perspectiva, o dendê será 

pensado como o líquido vital, o sangue, o sêmen e a saliva do corpo cultural baiano.  

 

 

Fig. 02 -  Transmutação da carne – Vdeoinstalação, 10’25”, 2005 
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Na segunda sala, montei três grandes projeções que foram feitas a partir de 

registro da performance A transmutação da carne apresentada no ICBA em 2002. 

As projeções ocupavam três grandes paredes da sala, com loop de 4 minutos em 

três canais, onde se via três ações. 

 A primeira ação, "Marcar a Ferro", reproduzia o hábito senhorial-escravista de 

marcar peças de escravos, a ferro quente, com as insígnias do seu senhor. Utilizam-

se ferros-de-marcar, onde estão reproduzidos marcas de antigos senhores de 

escravos baianos. A roupa de carne, como suporte dessa marcação, apresenta aos 

sentidos a sensorialidade do ato, suas dimensões olfativas, táteis, visuais e sonoras.  

A segunda ação, "Caminhando em Brasas", é uma remissão aos maus tratos 

corporais, próprios das atitudes sádicas, bem como às filosofias estóicas e as suas 

promessas de redenção pelo sofrimento e pela dor. A terceira ação, "A Grelha 

Humana", remetia-se as formas de suplício e punição baseadas no aniquilamento 

físico do corpo pelo fogo. Neste quadro, um performer é envolto numa grande manta 

de charque que é posta a assar sobre uma grelha de brasas. O áudio da sala se 

ouvia a locução (cuidadosamente traduzido para o alemão)  de um terrível 

documento que denuncia  as crueldades e os maus tratos praticados contra seus 

escravos pelo homem mais rico da Bahia -  e do Brasil na segunda  metade do 

século XVIII - o Mestre de Campo Garcia Dávila Perreira de Aragão. Tal documento 

fora publicado em um artigo intitulado Terror na Casa da Torre, pelo antropólogo 

Luiz Mott em 1988. Nas palavras do autor: “O objetivo deste artigo é divulgar artigo 

um  medonho documento conservado até hoje escondido em baixo de sete chaves 

nos arquivos secretos da Inquisição de Lisboa.” (MOTT, 1988). 

A instalação causou um grande impacto no público alemão, pois aproximou 

duas grandes feridas abertas na história moral da humanidade: as memórias do 

holocausto da escravidão moderna e o nazismo. 
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Recentemente tenho me dedicado a criação de diversos trabalhos utilizando a 

performance e o vídeo. Uma série de video-instalações sobre a mitologia dos 

deuses negros no candomblé de Jeje-Mahi, que cultua os Voduns proveniente do 

Reino de Dahomey. Esta religião foi trazida para o Brasil pelos escravos de diversas 

regiões da África Ocidental e África Central. A mitologia do povo Fon é rica e 

complexa. Um grande panteão de divindades, cujos mitos foram passados pela 

tradição da oralidade e os cultos ainda se mantêm vivos em casas de Jeje 

espalhadas pelo Brasil, particularmente na Bahia e Maranhão. 

Buruburu - que é o mesmo que Deburu, pipoca também chamado de Gúgúrú 

em Yorùbá moderno - é o titulo de umas das minhas videoinstalações dessa série. 

Composta por duas telas onde se vê o processo dos milhos de pipoca estourando 

em slow motion, revelando uma imagem que cotidianamente não temos intimidade, 

pois é impossível preparar pipoca com a tampa da panela aberta. 

O som dos estouros dos milhos é o áudio direto do vídeo. A segunda tela 

apresenta um performer negro, despido, que recebe um banho de pipocas que cai 

incessantemente pela sua cabeça lavando-o completamente. Esse é a 

representação de Azunsu, que equivale Obaluaê – um deus negro das doenças e 

das curas. O Buruburu, a pipoca é a famosa flor do velho Deus. A performance faz 

referencia a um antigo habito praticado ainda na Bahia de se tomar banho de 

pipocas com o objetivo de limpeza espiritual. O banho do Buruburu é uma fonte 

vigorosa de energia que limpa o corpo afastando as doenças e alimenta a alma com 

energias positivas. 

Ffg. 03 - Buruburu - Videoinstalação, loop 3’, 2011. 



3236 

 

 

Gostaria de apresentar aqui o trabalho de Tiago Sant’Ana, um dos membros do 

grupo de pesquisa sobre Performance-art e Práticas Performativas no recôncavo da 

Bahia, que coordeno na UFRB, por se tratar de uma pesquisa de relevante 

importância pois investiga a relação da performance e do vídeo. Deixamos então 

que o próprio pesquisador apresente-nos sua poética: 

Processos de criação entre performance e vídeo: Uma experiência no grupo 

Mandu 

Durante a minha graduação em Jornalismo na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, em Cachoeira, me deparei com um Recôncavo diferente que 

do que eu vivia. Ainda que tenha nascido e me criado nessa região, nunca tinha 

experienciado uma vivência com o universo místico, mágico e eminentemente afro-

barroco proporcionado pelas cidades coloniais do Recôncavo. Foi na UFRB que 

ingressei no Grupo de Pesquisa em Arte, Audiovisual e Patrimônio e quando 

comecei a pesquisar e experimentar no campo da performance arte e da 

etnocenologia. 

Em 2008, criamos o Mandu Performance-Art que funcionava como um grupo 

de pesquisa e de experimentos no campo da performance arte. O Mandu é 

coordenado pelo professor e artista visual Ayrson Heráclito – meu grande 

incentivador e influenciador na prática da performance. Nas pesquisas que realizei 

percebi que era possível traçar um intercâmbio estético entre a cultura e as práticas 

performativas do povo do Recôncavo com a arte contemporânea. 

O imaginário, as manifestações e toda a cena popular têm um papel central no 

meu universo de imersão poética. Existe no meu trabalho uma contaminação entre 

falas, memórias e produções simbólicas do Recôncavo da Bahia com a arte da 

performance. A partir das minhas vivências trago o referencial dessas minhas 

conexões para a minha criação. No meu desenvolvimento estético tento estabelecer, 

de maneira humorada e com vigor juvenil, lembranças que evocam ao cotidiano 

peculiar do Recôncavo. 

“Saravá!” - Expressão utilizada quando se quer espantar maus fluídos e atrair 

boas energias para si e para o espaço que vive; tem origem na memória afro-baiana 

e é entoada em alguns momentos nas religiões de matrizes africanas. No cotidiano 
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do Recôncavo da Bahia, essa expressão é falada para espantar o que chamam de 

“olho grosso” ou “olho gordo” – termos que denotam inveja ou mau olhado. 

Corroboramos da ideia de que os aspectos lingüísticos de determinado grupo ou 

região é um dos pilares para formação de uma matriz cultural. (BIÃO, 2009) Nesse 

sentido, quando esse termo é proferido, se dá vazão a um aspecto da matriz cultural 

do Recôncavo. 

 É a partir dessa palavra performativa - que traz consigo o poder de concretizar 

o que foi dito quando reiterada ritualisticamente – que desenvolvo a vídeo-instalação 

de mesmo nome.  

 

Fig. 04 - Saravá! – Exposição Instalativa – Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira-Ba, 2010. 

Duas imagens em loop. Num quadro a ação de colocar colares de pimenta 

malagueta no pescoço. No outro, com poder de um frasco de adoçante, levo 

gradualmente o líquido aos meus olhos e lentamente banho-os pingo a pingo com a 

solução. A vídeo-instalação é montada com duas performances em auto-

protagonismo – assim, o eu-artista é ao mesmo objeto e sujeito da obra. Nessa 

produção, propomos uma possibilidade de fruição de um ato popular de maneira 

diferenciada, estabelecendo uma relação de estranhamento – já que o uso da 

pimenta bem como do adoçante passam por um processo de ressignificação. Ainda 

que as pessoas utilizem a pimenta para espantar mau olhado em outras ocasiões, a 

relação do material orgânico com a pele causa uma situação de desconforto no 

fruidor. 

Saravá!  pontecializa o discurso de si, na medida em que o corpo é a mediação 

da vontade do artista de expurgar os maus fluídos e os chamados “olhos gordos”. 
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Existe aí, portanto, um sentido de possibilidade de uma criação de outra realidade 

permitida pelas vivências de energia criativa do artista. 

Outra experiência que deve ser lembrada aqui, é a performance e também 

vídeo-instalação Doce X. Parto da performance Pacake de Marcia X para pensar 

numa alegoria ao fetiche da mercadoria, incluindo também elementos icônicos da 

cultura do Recôncavo. 

Caixas de bombom e compotas estão dispostas numa mesa. O conteúdo 

desses recipientes é um líquido viscoso e marrom feito com o derretimento de 

açúcar cristal na água em alta temperatura. Começo a performance abrindo uma 

caixa de bombom, tiro uma colher do bolso e começo a me banhar com o preparado 

de açúcar ainda quente. O processo de jogar o doce no corpo começa lentamente e 

progressivamente aumento a velocidade dos meus atos. Num ritmo frenético, 

encerro essa ação jogando o conteúdo da maior compota sob minha cabeça. 

Termino completamente embebido pelo doce.  

Empós, sento-me numa cadeira, pego uma caixa e tiro de dentro folhas de 

papel alumínio e celofane. Num procedimento lento começo a embalar partes do 

meu corpo. Primeiro a língua, depois os pés, os dedos, a mão, e por fim, a cabeça. 

Durante toda obra, o som de fundo é o sutil barulho de chupar bala. 

 

Fig. 6 Doce X. Seminário Corpo em Prospecção – CAHL/UFRB, Cachoeira-Ba, 2010. 
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Essa ação é interessante por ter sido executada como performance e também 

como vídeo-instalação. Na experiência como performance propus uma imersão não 

só visual, mas, também olfativa – quando o cheiro do doce invadiu o espaço onde 

ela estava sendo realizada, dando corpo a um caráter de expansão sensorial da 

proposta. Além disso, aproprio-me do açúcar, um material orgânico destacado no 

Recôncavo e que serviu como mola propulsora da economia dessa região no 

período colonial. Ainda hoje grandes campos de cana-de-açúcar ocupam espaços 

com fins de produção desse material. 

Para além dessas questões, tento questionar em Doce X o fetiche da 

mercadoria – quando proponho a revelação materializada do processo de produção 

do doce. O fetiche da mercadoria está pautado justamente na ocultação do processo 

de confecção dos produtos. Logo se constrói uma aura em torno de determinado 

material, na medida em que apenas o que se tem acesso é a aparência. 

E é justamente no sentido da aparência que a obra de Marcia X se articula com 

essa produção. A artista propõe que as identidades são construídas e 

desconstruídas conforme o processo de sua identificação imagética e discursiva. 

Sirvo-me dessa proposta da artista para reinventar-me enquanto corpo, que agora 

se confunde com uma escultura mercadoria. Embora - ainda que análogo a estátua 

performática de Marcia X - me aproximo mais de um doce de quinta categoria 

situado na última prateleira dos supermercados. 

Essa experiência é interessante para pensar o papel da tecnologia e do 

consumo na produção da arte. Temos uma via de mão dupla, na medida em que a 

tecnologia adquire dois sentidos na contemporaneidade. Alço-me nas propostas de 

Fernado Salis (2009), para propor que as tecnologias estão pautadas em dois 

amplos sentidos. Um relaciona-se a produção dos fenômenos artísticos, 

educacionais e sociais; e outro está arraigado num sentido estritamente capitalista, 

que propõe uma produção empresarial e industrial. A articulação de Salis com minha 

obra está justamente na acepção da produção mercadológica dos sentidos e da 

própria arte. De tal forma, tanto a arte da performance quanto os produtos 

consumíveis fazem um desempenho performático no mercado. 
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Certamente, a pesquisa de temas que relaciona a arte, corpo e tecnologia não 

é recente. Contudo o que propomos com nossas poéticas é uma espécie de 

metodologia e abordagem que aponta para leituras mais contemporâneas que 

envolvem a questão das relações entre a performance, registro e audiência. É 

importante ressaltar que a nossa abordagem é constituída de temas da cultura local  

estabelecendo  vivências e hibridismo com as culturas globais.Nesse sentido, para 

além de um estabelecermos um intercambio entre corpo x dispositivo, propomos 

também uma troca estética entre a arte contemporânea da performance e práticas 

performativas do Recôncavo da Bahia. 
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