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LYGIA CLARK E A IMAGEM PERFORMÁTICA DE BABA ANTROPOFÁGICA 

 

Fernando A. Stratico - UEL 
 
 

Resumo 
 
O propósito desta comunicação é investigar os processos que envolvem a construção de 
imagens das proposições na obra de Lygia Clark. Trata-se de resultados do projeto 
Identidade, Jogo Cênico e o Objeto/Imagem. Especial ênfase é dada à imagem fotográfica 
de Baba Antropofágica que exemplifica claramente o poder conceitual da imagem na 
trajetória de Clark. Bases psicanalíticas, em especial a noção de espaço semiótico de Julia 
Kristeva, são tomadas para explicar como a imagem articula uma abordagem incisiva para o 
que é abjeto. Em termos gerais a pesquisa chama a atenção para a imagem fotográfica de 
performances, e seu poder intrínseco como extensão da própria obra. 
 
Palavras-Chaves: Lygia Clark, Baba Antropofágica, proposições. 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this paper is to investigate the processes which involve the construction of 
images of propositions in Lygia Clark´s oeuvre. These are the results of the research project 
Identity, Theatrical Game and the Object/Image. Particular emphasis is given to the 
photographic image of Baba Antropofágica, which exemplifies clearly the conceptual power 
of images in Clark´s trajectory. Psychoanalytical basis are applied to this analysis, especially 
the notion of the semiotic, as argued by Julia Kristeva, which is taken so as to explain how 
the image articulates an incisive approach to what is abject. In general terms, this research 
calls attention to photographic images of performances, and their intrinsic power as  
extension of the performance event itself.  
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Há em Baba Antropofágica uma relação intrínseca com os fluidos corporais. A 

proposição de Clark traz em evidência um dos aspectos esquecidos e negados do 

ser humano: sua constituição fluídica, composta de água, sangue, muco, 

segregações. As constituições física, intelectual e psíquica muitas vezes subjugam 

os processos químicos internos, sobre os quais tanto do que somos se constitui. Não 

foi mero acaso que na concepção do mito, a civilização engendrou um deus dos 

líquidos e dos fluidos da natureza. Dionísio estava incumbido de regular a energia 

vital que fluía por meio da seiva, do vinho, do esperma e do sangue. A festa da 

colheita do vinho coincidindo com o culto ao deus, resultou na procissão dionisíaca 

chamada ditirambo, que ao seu ritmo e tempo evoluiu para a conhecida origem da 
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tragédia e da comédia. A mesma origem mítica e remota, ainda hoje se faz presente 

nas culturas tribais, para as quais os líquidos são do mesmo modo a seiva, a energia 

vital que flui para a vida1.  

A saliva, este fluido viscoso que está sempre presente em nossas bocas, cuja 

função é ajudar na mastigação e digestão dos alimentos, é composto por água, 

proteínas, enzimas, sais, bactérias e células mortas. A saliva higieniza, lubrifica, 

sendo fundamental como elemento intermediário na comunicação humana. Mas a 

saliva é também palavra na sua fisicalidade. É desejo sexual. É encontro.  

Entre a saliva, o cuspe e a baba, Clark prefere a última para designar a 

essência de sua proposição. A baba reflete um caráter animalesco ou primitivo. O 

bebê baba, enquanto a criança e o adulto salivam ou cospem. O cuspir pode se 

referir a um gesto de desprezo, ou a secreções motivadas por doenças. Porém, 

babar refere-se a um descontrole. Os loucos babam. Os enfurecidos babam de ódio. 

Clark quer, assim, a baba incontrolada e irracional. E, acima de tudo, esta é uma 

baba antropofágica, ou seja, uma baba que alimenta as pessoas ou que se alimenta 

das pessoas - fruto do nutrir-se do corpo do outro. Há aqui uma possível alusão à 

antropofagia de Oswald de Andrade, porém, não se trata do devorar de formas 

artísticas de outros continentes. O ―antropofágico‖ de Clark diz respeito ao devorar 

do outro, ao fundir-se ao outro, alimenta-se e dar como alimento.  

Na antiguidade clássica, assim como acontece para muitos povos e culturas 

tribais da atualidade, a saliva possuía poderes curativos, além de mágicos. A saliva 

esteve presente no gesto em que Jesus cuspiu no lodo e passou a mistura nos olhos 

de um cego. Mas as mulheres adúlteras eram não somente apedrejadas como 

cuspidas. Com o advento das grandes religiões, é que se instaura a noção de 

―impureza‖, ligada à saliva e a outros fluidos. A religião judaica, assim como a 

islâmica possuíam e ainda possuem uma série de restrições relativas ao que é 

considerado impuro. Determinados animais e alimentos assim como fluidos 

corporais eram considerados impuros, não devendo sequer ser tocados. A 

menstruação era vista neste contexto, como impureza, tornando a mulher impura, 

assim como todo aquele que a ela se aproximasse.  
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 A partir de um sonho, Clark, para quem a psicanálise foi uma constante 

referência, elabora a instrução oral que indica que carretéis de fios de costura são 

colocados na boca dos participantes, e estes vão retirando os fios continuamente de 

suas bocas, e deixando-os cair sobre o corpo de um outro participante. A substância 

da vida, como no sonho, vai sendo derramada, ou dada para aquele que, 

passivamente, a recebe. Como em todas as proposições, Clark faz a instrução 

lingüística para a ação que deve ser desempenhada (performada) pelos 

participantes. Clark intenta abordar uma espécie de ―perda da substância‖. A perda 

da substância nos remete à perda da autoria da obra, a qual torna-se tão relevante 

para Clark: 

 

Tudo começou a partir de um sonho que passou a me perseguir o tempo 

inteiro. Eu sonhava que abria a boca e tirava sem cessar de dentro dela 

uma substância, e na medida em que isso ia acontecendo eu sentia que ia 

perdendo a minha própria substância interna e isso me angustiava muito, 

principalmente porque não parava de perdê-la (CLARK, 1992, p 139). 

 

A proposição Baba Antropofágica, realizada com alunos da Sorbonne em 

1973, foi registrada, provavelmente pela própria Clark. Hoje a imagem fotográfica 

situa-se como uma extensão (um braço) do evento performativo de então. Aqui, a 

fotografia age como registro, mas ao mesmo tempo recria de maneira perene as 

ações provocativas do momento da performance. Assim, a imagem presentifica e 

torna vivos os fluidos corporais.  

A fotografia de Baba Antropofágica que nos chega mostra o que parece ser a 

figura de um homem, o corpo inerte, de olhos fechados, deitado de costas, como 

quem dorme. Seu rosto e o peito cobertos por fios finos formando uma camada 

grossa, quase um tecido. Várias mãos aparecem no plano superior, que é escuro. As 

mãos se destacam do plano como se flutuassem. Ao contrário de indicar que as 

mãos derrubam fios embebidos em saliva, as mãos parecem querer tocar na 

pessoa, ou ainda revivê-la. Mais importantes do que a imagem da baba, que de fato 

não aparece na fotografia, são as mãos dos participantes. Estas, além de símbolos 

significativos (mãos que constroem o mundo, mãos que fazem vir à luz os filhos, 

mãos a acariciar, mãos que produzem), são de fato partes do corpo de alguém. 
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Assim, vemos na foto as mãos daqueles que derrubam a baba pelos fios, mas não 

vemos seus rostos. Forma-se ali um microcosmo feito de várias mãos, fios e o corpo 

de alguém que está deitado no chão. Clark poderia ter focalizado a boca dos 

participantes, com o fio de baba sendo retirado; no entanto ela preferiu não mostrar 

este enquadramento. É provável que a artista tenha feito outras fotos deste mesmo 

evento, inclusive com outros enquadramentos. O microcosmo-ritual da ação 

fotografada assemelha-se a um funeral em que a terra é jogada sobre o corpo. A 

camada de fios é tão grossa que enfatiza o tempo e a anulação, apagamento ou 

sepultamento da figura central. A baba, substância abjeta, saída do interior dos 

participantes, é recebida por aquele que está inerte (ou morto) no chão. Deste modo, 

a baba parece ungir o corpo daquele que se deita, de tal modo, que este corpo 

parece receber a substância que carece. A vida, neste caso, é dada pela substância 

abjeta que embebeda os fios e atinge o corpo inerte. É pela perda da energia, que 

sai das bocas, como no sonho de Clark, que o ser que está ao chão recebe a 

oferenda de seus companheiros.  

A imagem construída revela o espaço escuro e abjeto que se situa na 

fronteira entre a vida e a morte. A baba, que é antropofágica, é substância que tanto 

devora como alimenta. Sua procedência e intenção enfatizam que ali, no espaço 

deste rito, o que existe é absolutamente humano. É entranha, muco, interioridade do 

corpo. Clark consegue, neste sentido, promover a morte desejada e manifesta no 

texto acima, mas consegue, por outro lado tornar perene uma imagem dupla que 

tanto despende a energia (baba) ao outro, como a recupera (pelas mãos). Este é um 

ritual de esfacelamento temporário de identidades. A identidade fragmentada e limite 

de Clark é recuperada por meio da proposição. Interessantemente, nesta como em 

outras proposições Clark assiste a este esfacelamento e reconstrução. Assiste ao 

seu próprio processo de reconstrução por meio do encontro com o outro. A 

proposição, assim, ritualiza um perene processo de morrer e renascer. A imagem 

fotográfica, ao contrário da ação que é efêmera, torna perene o rito (que é antigo) de 

matar e morrer. Na posição de propositora e também de fotógrafa, Clark está 

presente como esta identidade propositiva, este perfil de quem propõe, de quem 

estimula a centelha de vida que busca o seu retorno. 

A obra de Lygia Clark claramente acompanha a fragmentação de seu 

discurso lingüístico que se assume cada vez mais poético. Clark apresenta uma 
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fragmentação poética que busca a morte de sua própria imagem. As palavras 

quebram a rigidez do discurso e da linguagem para fazer vir à tona uma energia 

instintiva e poderosa: 

Penso e vivo a morte. Sinto a multidão que cria em cima do meu corpo, 

minha boca tem gosto de terra. Faço o meu mausoléu com caixas de 

fósforos, saio para a vida, redescobrindo sons com uma agudeza 

impressionante. A vida estava se abrindo como uma afirmação de vida mas 

vivida ainda como morte, vazio total. Raros momentos de integração em 

bruto com a realidade. Encostada num tronco curvo de árvore me sinto 

como se fosse o próprio tronco. Passando a mão em volta de uma estátua, 

viro a prega do seu manto. O quotidiano, o niilismo, a imobilidade, penso na 

morte como solução CLARK, 1975, p 2). 

Para quem a ―vida é vivida ainda como morte‖, há uma anulação de si 

mesmo, um retornar ao estado primeiro em que a vida ainda não se tornou vida 

propriamente. Este é o espaço, como argumenta Kristeva, em que não há 

significação alguma. Trata-se do espaço em que a comunicação e a representação 

do mundo ainda não se instalaram. Como chama Kristeva, é o espaço semiótico, em 

que só há instinto, desejo, e ainda não temos uma imagem de nós próprios e nem 

do outro (GUBERMAN, 1996, p 21)2. 

Clark realizou várias destas proposições com alunos da Sorbonne, sendo que 

estes exercícios não estavam propriamente dentro do circuito das galerias de arte, 

ou sequer eram registrados como eventos artísticos. O registro fotográfico, que hoje 

nos chega foi provavelmente realizado pela própria Clark, e sua força e impacto hoje 

em dia são indiscutíveis. Um mero exercício propositivo, de caráter performativo, 

envolvendo a participação de estudantes, alcançou um espaço imenso na obra de 

Clark, e seu significado hoje em dia é dependente em grande parte da força da 

imagem. Meu argumento é que a obra performativa de Clark vive por meio da 

imagem, sendo que a imagem é ela mesma imbuída de um caráter performativo 

indelével, e neste caso em seu bojo há uma evocação do espaço negativo, da não 

significação, como postulado por Kristeva ((GUBERMAN, 1996, p 21).  

 Em sua trajetória, Clark não chegou a fazer um grande número de 

proposições. A  maioria destes trabalhos recebeu uma conotação modesta em seu 

circuito, não sendo amplamente divulgados pela mídia. No entando, o conjunto de 
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suas proposições perfaz hoje uma série de imagens de uma força muito grande. Na 

base destas imagens está o conceito, a proposta conceitual que não precisa 

propriamente do evento para ser articulada. Mas a verdade é que sem as imagens, o 

conceito não teria a força que possui. Baba Antropofágica articula não somente a 

imagem de pessoas, mãos, fios e saliva, mas principalmente idéias muito profundas, 

e principalmente a imagem de Clark que está não somente por trás das proposições, 

mas também por trás da câmera. O que atribui qualidade à imagem é sua história, 

genealogia, as idéias que sustentam a obra, assim como a sua autoria. O nome 

impresso de Lygia Clark traduz uma trajetória intensa de reflexões profundas a 

respeito da arte, do ato, da imanência, do corpo e da recepção da obra. Clark, que 

abdicou da obra e da autoria - certamente, estaria interessada em compartilhar a 

obra fotográfica do mesmo modo que compartilhou as proposições.  

A imagem fotográfica de Baba Antropofágica dialoga hoje com muitas outras 

imagens do mesmo modo performativas e também abjetas. Há todo um fluxo de 

imagens de performances cujo foco é o fluido corporal (feminino). Neste sentido, 

Clark dialoga com outras incursões relativas à negatividade imposta ao feminino. No 

mesmo período, Carolee Schneeman trouxe para o universo da arte o sangue de 

sua própria menstruação, numa atitude de visibilidade para o que por séculos ou 

milênios fora tido como impuro.3 Embora Clark se recusasse a estabelecer qualquer 

interlocução com artistas como Schneemann, as proposições da brasileira ecoam 

muitas vozes femininas principalmente. Três anos após a criação de Baba 

Antropofágica (1973), Schneeman faz sua performance Interior Scroll (1976) 

(Pergaminho Interior), período este que evidencia a sintonia destas vozes de 

mulheres, empenhadas na criação de uma linguagem para a subjetividade feminina. 

Em Pergaminho Interior (PULTZ, 1995, p 128), Schneemann ficou em pé 

perante a audiência e retirou um longo e retorcido pedaço de papel de sua vagina. 

No papel estava relatada uma experiência que a artista tivera com um cineasta 

estruturalista, que se recusou a ver os filmes de Schneemann. A artista leu o texto 

em voz alta para a audiência. De acordo com Irving Sandler, Pergaminho Interior era 

sobre a raiva e a retirada desta raiva do seu corpo (SANDLER, 1996, p 132). O 

trabalho, de acordo com Sandler, também visava à celebração do corpo feminino, 



3570 

 

 

numa espécie de ritual com o propósito de perturbar a ―cultura guiada por culpa‖ da 

América (SANDLER, 1996, p 132). Como Schneemann declarou: 

Uma das diferenças reais tem acontecido com o uso do corpo feminino 

como algo ligado ao êxtase e integrado a uma vida vivida, ao passo que a 

maioria dos artistas homens aborda seu próprio corpo em termos de 

desafios, violência, degradação e abuso. (SCHNEEMANN Apud KAYE, 

1996, p 35) 

 A celebração erótica de Schneemann, do mesmo modo que as proposições 

de Clark, caracteriza uma mudança de abordagem fundamental sobre o corpo. 

Nesta nova celebração do feminino, Judy Chicago e Nancy Spero foram também 

pioneiras. 

 Embora consideráveis diferenças possam ser observadas entre as primeiras 

performances de artistas mulheres, e entre estas e a obra de Clark, de modo geral 

elas se engajavam na celebração do feminino, e na revelação das relações 

patriarcais, como era o caso de performers feministas. Mas sinais de uma crítica 

política das relações entre homens e mulheres baseada em idéias de 

contextualização estavam ainda brotando entre as artistas performáticas daquele 

período. O texto lido por Carolee Schneemann na performance Pergaminho Interior, 

foi uma indicação bastante forte desta contextualização da experiência feminina: 

  Eu conheci um homem feliz 

  Um cineasta estruturalista 

  - mas não me chame assim 

  é algo mais que eu faço – 

  ele disse nós somos seus fãs 

  você é charmosa 

  mas não nos peça  

  para ver os seus filmes 

  nós não podemos 

  existem certos filmes 

  pois nós não podemos ver 

  a confusão pessoal 

  a insistência nos sentimentos 



3571 

 

 

  a sensibilidade do toque da mão 

  o prazer diário 

  a bagunça da pintura 

  a densa gestalt 

  as técnicas primitivas [...] (O´DELL, 1997, p 43) 

 

 Ao contar sua experiência, Schneemann evidenciou a experiência de uma 

mulher em um meio dominado por homens. Ela não estava apenas celebrando o 

corpo feminino (o corpo das experiências contadas por meio de um texto), mas 

também apresentando uma crítica sobre a política do ser mulher sujeita à 

segregação. Isto nos indica que as noções sobre a essencialidade da mulher e do 

corpo feminino eram contextualizadas, num período inicial, e relativizadas por uma 

política do entendimento das representações sobre a mulher. 

 O trabalho pioneiro de Carolee Schneemann tipifica esta oposição e introduz 

uma nova abordagem para a corporalidade feminina e a concepção de identidades 

(SANDLER, 1996, p 131). Em sua performance fotográfica Corpo do Olho (Eye 

Body) (1963) Schneemann usou tintas, gordura e gesso sobre seu próprio corpo nu, 

tendo cobras se arrastando sobre si mesma (SANDLER, 1996, p 131). O que foi 

acrescentado às idéias já estabelecidas relativas ao uso do corpo como um 

―material‖, foi o fato de, pela primeira vez, preocupações acerca do corpo feminino 

estarem sendo trazidas para a peformance: 

O gesto é o invólucro da unidade; ele contém o impulso unificando várias 

partes de um objeto ou cena; ele assume as forças rítmicas e dominantes. 

O gesto é tri-dimensional em qualidade, é neuromuscular: memória e 

reconhecimento são ligados à identificação quinestésica básica. 

(SCHEEMANNN apud SANDLER, 1996, p 131) 

 Nestas notas Schneemann demonstra uma preocupação típica dos trabalhos 

pós-minimalistas em relação ao uso do corpo como um material, mas também 

indicam uma mudança na direção de um potencial específico para o corpo feminino. 

Em Alegria da Carne (Meat Joy) (1964) e Fusos (Fuses) (1965) Schneemann 

articulou uma espécie de celebração da carne. Em Alegria da Carne vários 

performeres se regozijam em atividades eróticas misturadas com peixe, frango, 



3572 

 

 

salsichas, tinta e papel. No filme Fusos a artista e seu parceiro fazem amor (a ação 

foi autofilmada) (KAYE, p 27).    

 Embora a performance Pergaminho Interior, fosse voltada primeiramente para 

uma crítica social e questionamento sobre o que é ser mulher em relação ao mundo 

machista, sua conexão com a abjeção e não-significado é bastante evidente. A 

fotografia mostra um ato de nascimento: o nascimento de um texto, no qual a vagina 

torna-se o foco do trabalho – o órgão genital da reprodução, prazer sexual, 

vergonha, castigo. Desta cavidade e de si mesma, Schneemann extraiu palavras, 

um poema. Ainda hoje, estas palavras parecem manter a mesma umidade vaginal e 

secreção como no dia da performance. Ler estas palavras hoje é experimentar o 

contato íntimo com o corpo de Schneemann, como se elas ainda preservassem seu 

cheiro e toque. O poder desta performance reside exatamente na abjeção da 

realidade, no seu deslocamento do significado e re-conexão com o absurdo, com a 

fantasia, com a loucura do corpo. Nesta perspectiva, Schneemann cria um diálogo 

com seu próprio corpo, na medida em que revisita o espaço dos impulsos corporais, 

da lacuna psíquica da ausência constante que existe no desejo e nos impulsos 

(OLIVER, 1997, p 239-245). Mas a performance de Schneemann é forte, sobretudo, 

pela imagem que ela deixou. Esta imagem, assim, como Baba Antropofágica, 

reverbera o poder e energia presentes no que é abjeto, no nojo, no que é repulsivo.  

Em ambas as imagens há uma unidade presente que é evocada pela baba (saliva e 

secreção vaginal). Ambas as imagens reconstroem este espaço abjeto no pequeno 

espaço de suas molduras. 

 Embora Clark estivesse inserida neste panorama mundial da Body Art, e do 

mesmo modo, não estivesse imune aos debates sobre o feminino e o feminismo, é 

bem verdade que diferenças profundas são identificadas nas abordagens do mesmo 

período. Clark esteve ausente do ato performático, na maioria de suas proposições. 

Como em Baba Antropofágica, Clark se ausenta tornando-se uma identidade não 

reconhecida imediatamente. Trata-se de uma identidade de artista que é desfeita 

para ser reconstruída. 

 A análise aqui empreendida nos oferece interpretações a respeito de algumas 

implicações decorrentes da imagem fotográfica de Baba Antropofágica. Há uma 

tentativa de estabelecer uma genealogia para a imagem, porém, em seu aspecto 
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ideológico, que muito mais do que conectar à história da imagem, conecta a padrões 

de pensamento e concepções, inclusive aquelas cujo conteúdo diz respeito a uma 

ordem inconsciente ou velada. Neste sentido, é possível vislumbrar o mesmo 

exercício para outras imagens fotográficas de performances que nos chegam hoje 

em dia. A importância destas imagens para artistas, críticos e historiadores é 

indiscutível. No entanto, há que se revelar processos mais sutis, sobre os quais a 

existência da imagem se assenta. Baba Antropofágica enquanto imagem fotográfica 

revela fortemente seu papel na consolidação da obra de Clark como 

empreendimento conceitual, sobretudo. Revela, do mesmo modo, articulações 

profundas de simbologias, que conectadas ao universo da subjetividade da artista, 

tocam em uma realidade limite caracterizada pelo sonho, pelo inconsciente e pelo 

conflito. Assim como outras artistas do período, Clark manifestava uma realidade 

sobretudo feminina, de vivência feminina, muito embora esta abordagem não fosse 

explícita. No âmago da significação empreendida por Baba Antropofágica, seja como 

performance ou como imagem fotográfica é articulado o espaço da abjeção que 

pode então revelar a força e o poder de nos conectar uns aos outros. 

 

                                                           
1
 A festa da caiçuma é cerimônia Yawanawa, habitantes do Acre, em que a caiçuma — bebida 

fermentada com a saliva das mulheres — desempenha um papel importante neste ritual. A bebida é 
oferecida aos homens pelas mulheres, os quais devem vomitá-la sobre elas.  

2
 Para Kristeva o semiótico significa ―os efeitos do significado que não são reduzíveis à linguagem ou que 

podem operar fora da linguagem, mesmo se a linguagem é necessária como um contexto imediato ou 

como um referente final. [...] for exemplo, as ecolalias infantis antes do surgimento da linguagem, mas 

também o jogo de cores numa pintura abstrata ou uma peça musical que carece de significação mas que 

possui significado.‖ O simbólico, por outro lado, diz respeito à ―significação tributária da linguagem, todos 

os efeitos do significado que aparecem a partir do momento em que os signos lingüísticos são articulados 

em forma gramatical, não somente cronologicamente mas logicamente‖ (GUBERMAN, 1996, p 21). 

3
 A utilização de fluidos corporais tem marcado algumas abordagens artísticas mais recentes. Em 1991, 

Marc  Quinn chocou o mundo com sua escultura Self, feita com sangue, aço inoxidável, e equipamento de 

refrigeração (ROYAL ACADEMY OF ARTS, 1997, p 147). 
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