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Resumo 
 
Ao deparar com possibilidades que constroem poeticamente um universo imaginário em 
torno do relato de uma ação artística e mais precisamente, de uma performance, esse artigo 
visa construir um pensamento sobre o relato da performance como um dispositivo de 
registro e refletir sobre o universo ficcional e poético que se consolida a partir desses 
relatos. Embasados numa investigação sobre o registro na arte contemporânea e a 
performance como ação efêmera o texto propõe uma reflexão que passa pela arte 
contemporânea, a performance, o relato da performance e sua força poética.  
 
Palavras-chave: relato pessoal; experiências imaginárias; dispositivos de registro; 
Performance; 
 
 
Abstract 
 
When faced with the possibility that an imaginary construct poetically around the personal 
report of an artistic action and more specifically, in a performance, this article aims to 
construct a thought about the personal report of performance as a device to record and 
reflect on the poetic and fictional universe which is consolidated from these reports. 
Grounded in an investigation on the record in contemporary art and performance as action 
ephemeral text proposes a reflection that passes for contemporary art, performance, 
performance reporting and its poetic force. 
 
Key-words: personal report; imaginary experiences; device records; performances. 
 
 
 

Paulo Bruscky por Samuel de Paula 
 
 

Eu acabo de assistir uma apresentação de Paulo Bruscky aqui no museu, 
qual é o nome do museu? Museu de arte da Pampulha. Primeira vez que eu 
assisto uma apresentação do Paulo Bruscky, foi uma performance muito 
interessante. Todos os participantes que vieram prestigiar esse momento 
especial, de fechamento da exposição desse artista, receberam na entrada 
uma caixa de fósforos, especialmente preparada com um elástico e um 
palito de fósforo para fazer som. Cada uma com uma cor diferente: uma da 
cor amarela, outras vermelha, verde e azul. E no fechamento dessa 
exposição a proposta que nós chegamos para participar era de repetir um 
concerto da década de 70, quando esse artista, o Paulo, fez em Recife em 
uma universidade.Todo mundo recebeu essa caixinha, cada uma de uma 
cor para participar desse concerto e todo mundo ia tocar junto. Foi 
convidado também um pianista para tocar junto e o filho do Paulo tava com 
uma raquete, ele ia tocar a raquete de matar mosca, que foi preparada 
especialmente para isso, era uma raquete e um lápis. O Paulo tava tocando 
um instrumento, como era o nome do instrumento? Eu não sei o nome do 
instrumento, sei que era nordestino e que era um negócio que o fazia 
um:reareareareaeresrsa, era esse o barulho que o negócio fazia, o concerto 
era para isso, juntar várias sonoridades diferentes para apresentação. Ele 
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antes de começar a apresentação agradeceu a todas as pessoas que o 
ajudaram a realizar essa exposição, pois essa era a sua primeira exposição 
individual, as outras me parecem que eram coletivas, e ele tava muito feliz 
em relação a isso. E o concerto só duraria 10 minutos. Em conjunto com a 
platéia, na medida em que o concerto ia acontecendo, ia mostrando no teto, 
luzes nas cores das caixinhas, como por exemplo, aparecia a cor amarela e 
eu tocava, porque eu estava com a caixinha amarela, quando aparecia a 
caixinha vermelha, a pessoa com as caixinhas vermelhas tocavam.  
Um convite interessante também que o artista fez foi, que os participantes de 
15 em 15 fossem até o centro do auditório, eram mais de 200 pessoas, que 
foram revezando e indo até o centro do auditório, pois tinha uma acústica 
bem interessante, quando eu fui escutar, fiquei bastante envolvido por aquela 
sonoridade, eu estava no centro, parecia que estava realmente ouvindo uma 
orquestra de ruídos harmônicos, parecia o caos mais tinha uma harmonia 
nessa expressão. Isso durou 10 minutos, como ele havia prometido, 
coordenado e dito que iria acontecer e foi bem interessante. Engraçado é 
que antes de começar, eu estava observando as pessoas, e elas estavam 
com as caixinhas e às vezes voltavam até aquela relação com a infância e 
ficavam brincando com as caixinhas, antes de o artista entrar em cena, já 
estava todo mundo fazendo sons e ruídos no meio da sala. E ai tinha 
pessoas tocando mesmo antes de começar, haviam pessoas que tocavam 
como um profissional da música, outros tocavam como se fossem criança 
tocando. Eu fiquei observando a face daquelas pessoas que estavam ali, 
curtindo o que antecedia a apresentação em si, e é muito engraçado ver as 
pessoas como artistas trazendo ali para o ambiente a sua arte é muito legal 
essa parte inicial. A apresentação durou 10 minutos, e foi bastante 
agradável. Eu curti esse espaço, junto com essa sonoridade e as pessoas. 
Foi bem interativo. 

 

No dia 20 de novembro de 2010, o artista Paulo Bruscky, realizou uma performance 

em Belo Horizonte, no museu de arte da Pampulha. Samuel Souza de Paula, 

educador, participou dessa performance. A partir desse relato, pode-se pensar sobre 

as potencialidades textuais e reflexivas de um olhar que aproxima tanto a 

experiência artística do público, quanto às relações estabelecidas entre a obra, o 

artista e o público.  

A obra de arte contemporânea, a partir de 1970, inicia um processo de apreensão de 

tecnologias como recurso para a produção artística. Quando o processo passa a ser 

incorporado como obra de arte, os artistas recorrem a diversos dispositivos de 

registro, a partir da necessidade de registrar as obras de artes impermanentes.  

 

Fotografias, imagens digitais, vídeos, textos e projetos são dispositivos utilizados 

para construir um acervo que possibilita a reprodução e o diálogo das obras com os 

diversos sentidos da comunicação, com espaços expositivos e com a memória. O 

surgimento de mudanças de plataformas e objetos artísticos (constituindo a ação, a 

intervenção e a performance) faz-se essencial que recursos sejam utilizados para 
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manter essa memória e a vida destas manifestações artísticas numa perspectiva 

que uma comunidade (intelectual) poderá transmitir a outras gerações 

desconsiderando a possibilidade da linguagem performática se tornar obsoleta. 

 

A performance se caracteriza pela presença do corpo em ações realizadas 

envolvendo artista, público e poesia que possui a capacidade de interferência em 

todas as camadas da sociedade e de seus tecidos performativos que se insere no 

tempo e no espaço. Segundo Zumthor (2007) “no uso mais geral, a performance se 

refere de modo imediato a um acontecimento oral e gestual”. Essas ações ou 

“acontecimentos” agregam uma necessidade de registrar ou documentar. Segundo 

Costa:  

 
A „documentação‟ artística tem força poética e pode criar seus próprios 
valores. Sobretudo, as tecnologias de reprodução permitem transferências, 
traduções, deslocamentos e, consequentemente, maior circulação das 
imagens. Ela pode, por conseguinte, aparecer e reaparecer em suportes 
diversos. Têm força e valor próprios, a ponto de ser reprocessada em livros 
de artistas, cd-roms e sítios da Internet, com sentidos e vigor diferenciados. 
(COSTA, 2009, p.22-23) 

 

Considerando que a performance é única e não reproduzível, uma vez que refazê-la, 

é possível, porém, ela é única pela presença do público que a cada ação reage de 

maneira diferente e intervêm sobre perspectivas diferentes, a arte da performance 

se torna ainda mais complexa. Em entrevista, concedida ao Canal Contemporâneo, 

a artista Marina Abramovic cita sua idéia de re-performar:  

 

Eu também abri toda essa idéia de „re-performar‟. Se a performance 
acabou, o artista morreu ou você não pode mais fazer a performance por 
causa de problemas físicos, ela ainda pode funcionar, viver sem você, elas 
podem ser „re-performadas”, mesmo se for uma mudança grande, mesmo 
se o outro artista tem seu próprio carisma, sua própria individualidade, seu 
próprio conceito diferente, é melhor, ter a coisa viva, de uma forma viva, 
que é performance, do que ser apenas fotografia mortas num livro. 
(ABRAMOVIC, 2010

1
) 

 

A performance Imponderabilia, criada pela artista Marina Abramovic juntamente com 

o artista Ulay (1977), foi realizada por três duplas de artistas diferentes que 

agregaram  novos corpos e conceitos para essa mesma ação (FIG.1). 
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FIG. 1- Performance Imponderabilia 

a) Marina Abramovic e Ulay, 1977. 

b) Marco Paulo Rolla e Marcos Hill, 2005 

c) Eva e Franco Mattes, 2007 

 

 Além dos artistas, peça importante para manter viva a performance, o público 

participante da performance também é considerado parte dela e ainda, interventor 

direto de seus resultados e repercussões. Após eventos performáticos, é bastante 

recorrente que os participantes troquem informações e descrevam o acontecimento. 

Ainda, parece comum que muitos professores de arte contemporânea em suas 

aulas, lancem mão de recursos como vídeos e imagens para dizer das ações, mas o 

que realmente reverbera, nesta situação, é o relatar2 como aquela ação aconteceu e 

em que medida ela se desenrolou com o público, considerando o contexto artístico e 

histórico em que ela estava inserida e ainda, as técnicas do corpo, as descrições e 

concepções corporais dos performers e dos conceitos político-culturais das ações do 

homem no mundo. 

a) 

b) c) 
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Esse relatar está diretamente ligado à leitura pessoal das ações, uma vez que ao 

passar de pessoa para pessoa as informações pode se perder ou agregar 

informações através dos olhares e interpretações individuais, agindo como um 

dispositivo pulsional e energético. Informações que irão reverberar diretamente na 

ação que o artista executou. Em que medida a força poética da obra também não é 

construída pelo seu público que relata os acontecimentos? Esse processo de 

transmissão verbal da performance é capaz de construir um universo poético e 

ficcional em torno de acontecimentos que transformam os fatos em histórias. Ao 

perceber essa potencia poética, proponho que o relato da performance se 

caracteriza como uma forma de registrá-la, potencializá-la a partir do olhar do 

público, capaz de evidenciar a autonomia do público da performance e ainda, 

podemos agregar um olhar poético com a análise das experiências. Considera-se no 

entanto, a performance como ações que ao serem relatadas transformam-se sob a 

perspectiva do expectador, e a partir dos registro destes olhares elas podem ser 

refeitas (conceito de re-performar3) por outros artistas. 

Chris Burden por Maria Clara Rocha 

Ao chegar ao topo do morro, caminho em direção a obra. Olho para as vigas 
de ferro presas por concreto ao chão. Monumentalmente grande. Posso 
andar por entre as vigas que estão carregadas de ferrugem, que a corroem 
com o tempo. Ao tocá-las, um som se produz e se propaga pelo espaço que 
é amplo e possibilita uma visão do horizonte, entre montanhas da cidade de 
Brumadinho (MG). A primeira pergunta que surge é como isso foi 
construído? Assim, atrelada à experiência estética da obra física e imagética, 
que te estimula sensorialmente e visualmente, surge uma história: a obra se 
realiza quando as vigas são soltas, uma a uma, dentro de uma piscina de 
concreto que são lançadas por um guindaste de uma altura de 45 metros. 
Um processo que demorou doze horas para se completar. Tecnicamente um 
trabalho moroso, mas visualmente, um espetáculo cheio de beleza e 
grandiosidade. Entre a bruma da cidade de Brumadinho, de uma manhã de 
outubro, a primeira viga foi solta. Caiu velozmente, provocando nos 
espectadores ali presentes um prazer instantâneo de ver a ação acontecer. 
Quando uma viga, tocava a outra que já estava imersa no concreto, faíscas 
de fogo eram produzidas, e a noite isso se tornava ainda mais bonito. Os 
ruídos do guindaste e o estrondoso barulho provocado pelas vigas que se 
tocavam ao serem lançadas causaram encantamento no pequeno público 
que ali assistia os passos para a construção dessa obra, que foi 
acompanhada pelo artista durante as doze horas de execução

4
. 

 

Por onde passa a verdade ou a ficção em relatos construídos por diversos públicos e 

olhares, carregados de impressões e emoções? 
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Percebendo a potencialidade do relato com um lugar de construção imagética 

imaginária e ainda, de formas de registros da performance, o real e o imaginário 

caminham juntos com essas construções que são carregadas de percepções 

pessoais e individuais dos sujeitos que participam das ações. 

“Arte contemporânea é um espectro imenso de manifestações e impulsos sem 

avalista, um ambiente não primordialmente destinado à excelência ou à genialidade, 

e sim ao experimento, à criação de linguagens”, essa citação de Paulo Scott5 

contribui para uma definição ampla e abrangente das possibilidades da arte 

contemporânea e das suas diversas linguagens. Archer (2001) considera que: 

Quem examinar com atenção a arte dos dias atuais será confrontado com 
uma desconcertante profusão de estilos, formas, práticas e programas. De 
inicio, parece que, quanto mais olharmos, menos certeza podemos ter 
quanto àquilo que, afinal, permite que a obra seja qualificada como “arte”, 
pelo menos de um ponto de vista tradicional. Por um lado, não parece 
haver mais nenhum material particular que desfrute do privilégio de ser 
imediatamente reconhecível como material da arte: a arte recente tem 
utilizado não apenas tinta, metal e pedra, mas também, ar, luz, som, 
palavras, pessoas, comidas e muitas outras coisas. (ARCHER, 2001, p.05) 

 

Essa mudança significativa nos materiais e elementos presentes na obra de arte 

contemporânea, que se dá a partir dos anos 1970, colabora para novas formas de 

pensar e se relacionar com a arte. “De fato, ao longo das últimas décadas, todos os 

tipos de artes (poesia, teatro, dança...) incorporaram o movimento, a 

processualidade, a impermanência e a temporalidade em seus atos de sentido” 

(COSTA, 2009, p.18). No entanto as alternativas para manter viva e registrada essa 

arte que se baseia por muitas vezes, no “acontecer”, assim, os registros em vídeos, 

fotografias e imagens digitais, textos e projetos, são fundamentais para que a 

memória da arte da performance possa ser difundida e repercutir na posteridade. 

Segundo Costa (2009):  

Não apenas numerosos dispositivos eletroeletrônicos de produção e 
reprodução de imagens passaram a ocupar a cena artística e os ambientes 
de diversas práticas em arte, como os artistas plásticos não tardaram a 
explorar as então recentes imagens digitais dispostas no próprio ambiente 
da galeria [...]. (COSTA, 2009, p.18). 

 

Considera-se que a documentação da obra de arte, ao ser utilizada pode ter 

alterações nas possibilidades poéticas das obras, uma vez que, os registros são 

utilizados de diversas maneiras e trazendo diversas possibilidades.  
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A „documentação‟ artística tem força poética e pode criar seus próprios 
valores. Sobretudo, as tecnologias de reprodução permitem transferências, 
traduções, deslocamentos e, consequentemente, maior circulação das 
imagens. Ela pode, por conseguinte, aparecer e reaparecer em suportes 
diversos. Têm força e valor próprios, a ponto de ser reprocessada em livros 
de artistas, cd-roms e sítios da Internet, com sentidos e vigor diferenciados. 
(COSTA, 2009, p.22-23) 

 

Contudo, essa força poética está impregnada nos registros e no caso específico da 

performance, nos participantes das ações. As possibilidades de multiplicação e 

reconstrução da performance a partir do relato pessoal do público fortalece a 

autonomia do público diante da performance.  

 

Observa-se uma série de produções artísticas que, em sua realização, 
incorporam, problematizam, questionam e misturam categorias 
consideradas estanques num determinado momento nos campos da 
produção, da exibição e da apresentação das obras de arte, bem como de 
seu registro e documentação. Vêem-se, seguidamente, alterações na 
natureza artística dessas produções, no sentido em que ampliam a própria 
noção do que é arte e do que são seu registro e seus modos de 
apresentação. (FERVENZA, 2009, p.48). 

 

Conclusão 

O relato pessoal como mais um dispositivo de registro da performance, enfatiza a 

apropriação e as possibilidades de construção poética a partir dos trabalhos 

“doados” ao público que participam das ações. Construindo uma possibilidade 

imaginária, esse relato possibilita a aproximação e difusão dos olhares e das 

percepções do público sobre as ações realizadas pelos artistas, estimulando a 

autonomia na estruturação poética e ficcional da ação.  

Os pensamentos construídos nesse artigo, propõe os relatos pessoais de 

performances ocorridas na atualidade como instrumentos para identificar sua 

potencialidade como dispositivos de registros da performance e sua valoração 

poética. Construindo novas possibilidades de manter a memória da arte 

contemporânea para os tempos futuros. 

                                                 
1
 In entrevista concedida ao Canal Contemporâneo. 

 
2
 O relato pessoal presente nessa pesquisa, refere-se à coleta de descrições e impressões, por meio de 

entrevista com público participante de performances. 
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3
 Artista Marina Abramovic in entrevista ao Canal Contemporânea em 2010. 

 
4
 Esse trecho trata-se de um texto que constrói uma experiência imaginária a partir das sensações e emoções de 

quem está diante da obra de arte. Um trabalho de apropriação que vem sendo desenvolvido por mim, a partir da 
experiência com o público e com a arte.  
 
5
 Em conto publicado na 19ª edição da revista Continuum Itaú Cultural. 
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Cultura. 
Local: Museu de Arte da Pampulha 
Data: 20 de novembro de 2010.  

http://www.canalcontemporaneo.art.br/arteemcirculacao/archives/2006_05.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZQguiR0etKU
http://marcopaulorolla.blogspot.com/p/sobre-marco-paulo.html
http://www.mam.ba.gov.br/?page_id=1619
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/marinaabramovic/
http://www.likeyou.com/en/node/18574
http://michaelhelland.wordpress.com/page/2/
http://www2.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/15festival/galeria/galeria06.asp


3976 
 

 

                                                                                                                                                         
Relator: Samuel Souza de Paula - educador.  
 
Beam Drop 
Chris Burden 
Local: InstitutoInhotim 
Data: Outubro de 2008  
Relator: Maria Clara M. Rocha – supervisora de arte e educação. 
 

 

Maria Clara Martins Rocha 
Graduada em Licenciatura em Artes Visuais, pela Universidade do Estado de Minas Gerais 
e Pós-graduanda em Artes Plásticas e contemporaneidade, atua como Supervisora de Arte 
e Educação no Instituto Inhotim. Desenvolve pesquisas na área de arte contemporânea, 
mediação em arte e educação em museus.  


