
Performing Arts ou  
as Artes da Perfomance 



A Arte da Performance 
 

O ANO DE 1968 
 
•  Valores e estruturas predominantes são questionados na esfera política 

e cultural. Neste cenário, a instituição arte também é questionada, 
principalmente o espaço da galeria.  

•  No nível pessoal, o artista passa a reavaliar suas intenções de fazer 
arte. O importante passa a ser a investigação geral dos processos 
artísticos e não a aceitação popular. 

•  Novas formas de comunicar ideias ao público estão sendo pensadas: 
o objeto de arte passou a ser considerado algo supérfluo.  



A Arte da Performance 
 

O ANO DE 1968 
 
•  O desdém para com o objeto de arte estava associado ao fato de ser 

visto como mero fantoche no mercado de arte. 
 
•  Formula-se a ideia de arte conceitual, ou seja, uma arte que tem nos 

conceitos seu material. 

•  O termo deriva de uma definição de 1913, de Marcel Duchamp, que 
mostra o artista como aquele que seleciona material ou experiência 
para a consideração estética, em vez de formar algo a partir das 
matérias-primas tradicionais da arte. 

 
•  Interesse em desenvolver as qualidades expressivas do corpo, 

especialmente em oposição ao pensamento e à fala discursiva lógica, 
e em celebrar a forma e o processo em vez do conteúdo e do produto. 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  Possibilidade de se libertar do vetor econômico ligado à arte e 

criticado nesse contexto. Isso porque a performance era intangível, 
não deixava rastro. Não pode ser comprada ou vendida.  

•  Refletiu a rejeição, pela arte conceitual, de materiais como a tela, o 
pincel ou o cinzel. 

•  O corpo como material artístico, como a forma mais direta de 
expressão. 

•  Experiência do tempo, do espaço e do material, e não sua 
representação na forma de objetos. 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  No nível da recepção, a ideia seria a de um espectador que pudesse, 

por associação, ter uma intuição sobre a experiência específica diante 
da qual o performer o colocava. Cerebralismo da arte conceitual. 

 
•  Em 1972, as crises monetárias alteram sutilmente os estilos de vida e 

a natureza das preocupações. A galeria volta a ser valorizada como 
instituição de arte. Surgem super produções de concertos da música 
pop e a nova performance torna-se estilosa extravagante e bem- 
humorada.  

•  Performance: híbrido de vanguarda; gênero de forma livre e estranha 
que veio para a cultura popular. 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  Performance como modo artístico típico 

“[A performance] desafia uma definição precisa ou fácil além da simples 
declaração de que ela é arte viva feita por artistas.” RoseLee Goldberg 
(CARLSON, 2009, p.92) 
 
•  Arte do corpo 

•  Presença  

•  Ênfase na experiência física de um evento 

•  Corpo vivo como instrumento expressivo  



A Arte da Performance 

 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  A habilidade técnica e ao alcance do performer, a exibição visual de 

vestimentas ousadas ou os efeitos cênicos têm seu poder dependente 
em parte do fato de que são realmente geradas em nossa presença 
(papel da audiência).  

•  Série de atos (música vocal e instrumental, alternando com dança na 
corda e ginástica de solo) à dimensão ritual à sequência de atos 
simbólicos  

 
“O circo, o vaudeville, os shows de variedade e os music halls floresceram 
ao longo do século XIX, fornecendo um campo fértil para as atividades de 
performance apresentadas sob forma renovada.” (CARLSON, 2009, p.99) 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  Produto à Processo (Futurismo) 

•  Objeto criado à Ato de criação (Futurismo) 
 
•  O corpo do artista torna-se o sujeito e o objeto da obra. Nela, a obra 

em que o corpo do artista torna-se sujeito de acordo com um artigo do 
ano seguinte no Arts Magazine:  “o verbo e o sujeito se tornaram um” e 
“o equipamento para sentimento é automaticamente o mesmo 
equipamento para ação.” (CARLSON, 2009, p.117) 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  Evento e audiência não estão separados (inter-relacionados). 

•  A audiência torna-se parte da performance. 

“Central a essa mudança é reconhecer que os “acontecimentos e aqueles 
que os assistem não estão separados; estão – evento e audiência – juntos 
na observação; ao invés disso, os dois estão juntos em uma observação”, 
um reconhecimento que coloca nova ênfase sobre a experiência 
fenomenal do performer, o evento de performance e o público, 
e o interesse recente em sua inter-relação complexa”.  
(CARLSON, 2009, p.108) 
 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  A performance possui uma dimensão experimental. 

“Os termos “performance” e “arte de performance” somente  
começaram a ser amplamente utilizados depois de 1970,  
para descrever muito do trabalho experimental da nova década,  
que, embora expressasse novas preocupações e tomasse novas  
direções, retirou muito de suas inspirações e seus métodos da  
mistura experimental complexa dos anos 1960.”  
(CARLSON, 2009, p.114) 
 
•  Não importa o nome, o que importa é o efeito: “Isso não é teatro. Isso 

não é arte da performance.” 
 



A Arte da Performance 
 

A PERFORMANCE NO CENÁRIO 1968/1970 
 
•  Vida e arte se misturam. 

“Aqui a arte se mistura com a vida diária não para a  
experimentação perceptual, como na arte do corpo ou  
na dança moderna de Cunningham, mas como um meio  
para se explorar situações sociais e desenvolver liderança  
e capacidade de lidar com a habilidade dos participantes/
audiência.” (CARLSON, 2009, p.137) 
 



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
Instruções e perguntas:  
 
•  Ações conceituais como instruções sugeridas ao espectador.  

•  Ex: Yoko Ono sugere que o espectador desenhe um mapa imaginário 
na exposição Informação (1970) no Museu de Arte Moderna de Nova 
York.  

•  Ver o ambiente como se o fizesse com olhos de artista. 



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
O corpo do artista:  
 
•  Suporte do corpo como alternativa ao suporte da página, relação da 

performer com a poesia. Ver trabalhos do performer nova-iorquino 
Vito Acconci intitulados Revelar segredos e Sementeira, ambos de 
1971. 

•  Suporte do corpo como escultura viva. Ex.: Trabalhos de Dennis 
Oppenheim: Tensão paralela (1970) e Tema para um grande sucesso 
(1975). 

•  Corpo como objeto, manipulação do corpo como se faria como uma 
escultura ou poema.  



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
O corpo como elemento no espaço:  
 
•  O corpo como elemento no espaço em performances mais 

estruturadas. Ver o trabalho de Bruce Nauman: Andando de maneira 
exagerada ao redor do perímetro de um quadrado (1968). 

•  Objetivo de aumentar no espectador a consciência das relações 
espaciais no espaço e no tempo reais. Ver trabalho de Dan Grahan: 
Projeção de duas consciências (1973). 

•  O corpo como propriedade formal no tempo e no espaço. 



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
Ritual:  
 
•  Natureza emotiva e expressionista do performer ritualista. 

•  Ver trabalho de Hermann Nitsch intitulado Cerimônias, mistérios, teatro 
ao longo da década de 70. 

•  Automutilações. Ver trabalhos de Gina Pane, O condicionamento 
(1972) e de Marina Abramovic, O Ritmo (1974). 



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
Escultura viva:  
 
•  Concentração da obra de arte nos próprios artistas, convertendo-se, 

eles mesmos, no objeto de arte. 
 
•  Viés humorístico. Ver trabalhos de Gilbert e George (1969).  



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
Autobiografia:  
 
•  Linha sutil entre arte e vida do artista. 

•  Opaca distinção entre performance e realidade.  

•  Ver trabalhos de Laurie Anderson, Por instantes (1976) e Lao Tzu 
(1977). 

•  Exploração dos selves alternativos: o uso da performance para 
explorar os selves alternativos ou para revelar fantasias e 
autobiografias psíquicas, tornou-se, na metade dos anos 1970, uma 
abordagem maior de performance nos EUA.  



A Arte da Performance 
 

PONDERAÇÕES SOBRE PERFORMANCES DOS ANOS 1970 
 
“Nos anos 70, a arte da performance era inicialmente uma forma de arte 
visual baseada no tempo na qual o texto estava a serviço da imagem;  
no início dos anos 80, a arte da performance tinha mudado para uma 
obra baseada no movimento, como o artista da performance como 
coreógrafo. A colaboração interdisciplinar e o “espetáculo” influenciado 
pela TV e por outros modos de entretenimento popular, como a nova 
obra de Lin Hixon, deu o tom para a nova década.”  
(CARLSON, 2009, . p.124) 
 
•  Anos 80/90 – performance de solo e monólogo 
 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA E LYGIA CLARK 
 
•  Expoentes do experimentalismo nas artes plásticas nos anos 1960 e 

1970 no Brasil. 

•  Cada um ao seu modo construiu intenso cruzamento arte-vida. 

•  Proposição de experiências artísticas vivenciais centradas no corpo. 



Helio Oiticica - 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA 
 
•  Experimental » resultado desconhecido; não para ser julgado em 

termos de sucesso ou fracasso. 

•  Oiticica procura ressaltar o que há de vivencial nos processos por 
meio das experiências de antiarte ambiental » foco nas possibilidades 
abertas do comportamento. 

•  Espaços como suportes para acontecimentos. 
 
•  A partir das estruturas abertas que sugere e espera a ocorrência de 

comportamentos diversos. 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA 
 
•  Corpo de significações » sentidos » as relações dos sentidos são 

estabelecidas em um contexto humano. 

•  Superação de uma arte de cunho geométrico-representacional para 
uma ação comportamental como força criativa. 

•  Plano de enunciação; plano de projeção em que cada uma das 
proposições é advento para outra no espaço-tempo presente da 
participação do público, como também no processo de maturação dos 
conceitos que compõem a trajetória do artista. 

 
•  Obra como uma estrutura orgânica, “organismo vivo”, “quase corpo”, 

ou ainda um não-objeto » superação da dicotomia sujeito-objeto 
presente na arte de representação » vivência do sujeito. (Experiência) 



Parangoles - 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA 
 
•  Parangolé: salta da criação do objeto para a proposição vivencial do 

corpo. 

•  O parangolé se efetiva na duração de sua apropriação pelo público 
chamado a vesti-lo e assisti-lo coletivamente. 

 
•  Forma, tempo e limites espaciais não são dados prévios, são 

conquistas do processo de ação coletiva. 
 
•  Sujeito e parangolé formam um todo centrífugo, que extravasa para o 

externo, em limites fluidos desenhados pela experiência. 



Penetraveis - 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA 

•  Busca da dilatação das capacidades sensoriais habituais do sujeito. 

•  Invenção e participação criativa do espectador. 

•  Importava a participação coletiva aberta que a delimitação de uma 
forma rígida. 

•  Espaços vazios » apropriação livre / prelúdio da experiência de 
proposições » espaço-entre / fluidez temporal. 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA 
	  
•  Penetráveis: “o caráter de labirinto, que tende a organificar o espaço 

de maneira abstrata, esfacelando-o e dando-lhe um caráter novo, de 
tensão interna” » labirinto, pois, que é a totalidade espacial que 
sempre se renova e tensiona percurso, proposição e apreensão do 
espaço. 

•  Recinto-participação, espaço-comportamento. 
 
•  O espaço decorre do corpo e de suas ações. 



A Arte da Performance 
 

HÉLIO OITICICA 
	  
“[...] a experiência do corpo nos ensina a enraizar o espaço na existência. 
[...] A experiência revela sob o espaço objetivo, no qual finalmente o 
corpo toma lugar, uma espacialidade primordial da qual a primeira é 
apenas o invólucro e que se confunde com o próprio ser do corpo. Ser 
corpo [...] é estar atado a um certo mundo... nosso corpo não está 
primeiramente  no espaço: ele é no espaço.”  
(Merleau-Ponty - Fenomenologia da percepção citado por SPERLING, 
2008) 
	  
•  Espaço como a condição existencial do corpo. A criação corporal traz 

consigo a transformação do próprio espaço. 

•  O ato corporal, o movimento para além do puro cineticismo, 
transforma o espaço e transforma o corpo e a percepção de si. 



A Arte da Performance 
 
De que maneira as categorias espaço e tempo  
operam na conceituação de performance? 



Lygia Clark 



A Arte da Performance 
 

LYGIA CLARK – Aproximações e distanciamentos 
 
•  Perda da identidade da obra de arte enquanto objeto autônomo. 

Aproximação com a perspectiva artística da chamada arte conceitual. A 
obra deixa de ser objetualizada para ser conceitualizada. “Já que 
nenhuma transferência é mais possível, resta-lhe viver o presente, a 
arte sem arte, como uma nova realidade.” 

 
•  A construção artística de Clark se choca com o mundo do museu e da 

galeria onde o objeto de arte é contemplado por um olhar de fora, um 
ver de longe.  

 
•  Uso de materiais cotidianos remetendo a própria rejeição da arte 

conceitual pelos materiais tradicionais como tela, pincel. Aproximação 
com os performers que se voltam para seus próprios corpos como 
material artístico.  



A Arte da Performance 
 

LYGIA CLARK – O corpo clarkiano 
	  
“Os corpos mutáveis, elásticos e deformáveis, presentes na obra clarkiana 
a partir de 1960, constituem “signos topológicos” nos quais as mudanças 
de estado são privilegiadas em detrimento de formas estáveis e distancias 
fixas” 
 
•  O corpo do espectador, gerador de sentidos e de fluxos. 
  
“Ensaios de descobertas e invenções propiciadas pela arte.” 
 
•  Objetos cotidianos (luvas, óculos, cintos, roupas) ou materiais (fios, 

plásticos, panos, elásticos) são usados como estímulos à percepção do 
corpo por meio da interação dos participantes com os materiais.  

 
•  O homem encontra seu próprio corpo através de sensações táteis 

realizadas em objetos exteriores a si. Luvas sensoriais são usadas para 
redescoberta do tato. 
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LYGIA CLARK – O corpo clarkiano 
	  
•  O corpo coletivo. Experiências vividas são transmitidas ao público e 

experimentadas individualmente, como núcleos isolados. As 
proposições são destinadas a duplas e por fim se articulam em 
estruturas polinucleares que crescem à medida que o número de 
pessoas que participam aumenta.  

 
•  Os corpos se tocam formando um conjunto organicamente funcional.  

A dualidade feminino/masculino é elaborada dentro da metáfora do 
corpo encouraçado e da redescoberta do eu e do outro. Ver obras O 
Eu e o Tu (1967), Cesariana.  

 
•  Da casa é o corpo (abrigo poético) ao corpo como casa, lugar 

atravessado por fantasmas e sensações.  



Bicho: Carangueijo Duplo - escultura em alumínio, 1961. 



Bicho – Carangueijo - 1960 



Bicho – Carangueijo - 1960 



Bicho Contrário II 



Bicho de bolso - 1966 



Bicho – Em si - 1962 



Bicho – Casulo - 1959 



Bicho - Relógio do Sol , 1960  



Obra Mole - 1964 



Caminhando - 1963 



Caminhando - 1963 



A casa é o corpo – 1968 
Instalação realizada 

 no MAM do  Rio de Janeiro 
e na Bienal de Veneza em 1968. 



Cesariana 



  O Eu e o Tu - 1967 



Baba	  Antropofágica	  –	  1973	  
Trabalho realizado com alunos da Sorbone (Paris). 



Baba Antropofágica – 1973 
Trabalho realizado com alunos da Sorbone (Paris). 



Baba Antropofágica – 1973 
Trabalho realizado com alunos da Sorbone (Paris). 


