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RESUMO: 

Esse texto vai falar  das óperas conceituais, os eventos intermídia criados e dirigidos pelo 
artista plástico José Roberto Aguilar nos anos 70. 

Retomando ao conceito de intermedia, introduzido por Dick Higgins no final da década de 
60¹, procuro trazer de volta pontos de vista, críticas sobre as obras de Aguilar que já  usava  
o conceito de “entre meios” em suas manifestações arísticas, nessa época. 

Para perseguir o meu objetivo vou acessar arquivos que ficaram esquecidos no tempo e  
que mostram como as manifestações artísticas híbridas, plural, de Aguilar dos anos 70, são  
caracterizadas pela inter relação entre diferentes meios,  pela fusão entre a dança, a video 
arte, a performance, a poesia audiovisual, a arte postal, a arte instalação, a pintura. 

Palavras-chave:  intermedia, anos 70, óperas conceituais de José Roberto Aguilar.  

 

SUMMARY: 

Getting back to the concept of intermedia, as invented by Dick Higgins in the end of the 
sixties, I intend to bring back some reviews and viewpoints about Aguilar's works. At that 
time, in the seventies, he already used this concept of inter mediuns in his artistic works. To 
persue my goal I'm going to access archives that remained forgotten in time. The archives 
shows how those Aguilar's works ,hybrid and plural in the seventies, are caracterized by the 
inter-relation between different media, by the fusion between dance, video-art, perfprmance, 
audiovisual poetry, postal art, instalattions and painting.  

Key-words: intermedia, seventies, conceptual work, Aguilar's artistic manifestations. 

 

 

 

Introdução 

Esse texto tem como objetivo  refletir sobre os eventos intermídia ou as “Óperas 

conceituais” do artista plástico José Roberto Aguilar que operavam entre a arte e as 

novas tecnologias da época. O texto também  como meta  mostrar arquivos sobre as  

primeiras manifestações de arte e tecnologia no Brasil que englobava a vídeo 

performance, as vídeo instalação, a dança, a pintura, a musica. 
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Essas “Operas” estavam relacionadas com a arte conceitual e com as poéticas 

abertas  realizadas nos anos 70. A performance arte naquela época já era 

considerada por muitos artistas como um campo aberto onde as fronteiras entre as 

diversas linguagens artísticas eram constantemente borradas. 

Esse texto traz  ainda um  questionamento  sobre a arqueologia eletrônica e a 

reflexão de  algumas obras intermedia realizadas pelo artista Aguilar.  Algumas 

premiadas no Brasil, outras mostradas no exterior. Manifestações artísticas que 

ainda não foram organizadas, catalogadas e reveladas ao público.   

Intermedia 

O termo intermídia  foi criado pelo poeta Dick Higgins  na década  de 60, 

abrangendo a interelação entre meios diversos, o ‘entre-meios’. Higgins considerava 

o happening um entre-meios por ser algo que abre um espaço ‘entre’,  um intermeio, 

pois era um terreno desconhecido que ficava entre a música, a colagem e o teatro.  

Para além da pintura, a arte corporal o vídeo e outros canais de comunicação 

levaram o artista plástico José Roberto Aguilar a realizar trabalhos de exploração 

múltipla, obras entre territórios  como a video instalação, a video performance, a 

video arte, que nada mais eram do que obras híbrida que  possibilitavam a criação 

entre as mais diferentes áreas.  

“mais do que qualquer soma, as potências intermídias apontam justamente para o 

que está entre os.meios”. ² 

A intermídia está na fusão conceitual de meios distintos entre si que conjugados 

formam um terceiro meio, este, diferente dos anteriores, e por isso mesmo, apto a 

uma nova classificação e denominação. Tal “fusão conceitual” é mais do que uma 

mistura, é uma inter relação orgânica entre diferentes formas artísticas e seus 

significados estéticos, reunidos em um mesmo modo de representação.  

Anos 70 e o entrelaçamento de linguagens 

Já no final dos anos 60 houve uma ruptura das categorias e linguagens tradicionais 

que repercutiu no meio artístico e provocou a recusa de muitos artistas de pactuar 

com o sistema de valores então estabelecidos a nível de cultura. Uma nova forma de 
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fazer arte se operava com os novos meios. Buscava-se outros valores para a 

produção e uma nova maneira de exercer a criação e veicula-la. Pode-se dizer que a 

conjuntura brasileira da arte e da política  dos anos 70 ativaram a emergência novos 

meios no campo do fazer artístico. 

Os artistas realizavam “concertos performáticos”, eventos intermídia, que estavam 

relacionados com a idéia do inter meios, entre situações, entre imagens, entre a arte 

e a tecnologia, entre. 

Esses eventos eram práticas híbridas com várias linguagens e tinham como 

características a improvisação, as estruturas mínimas, a ocupação de espaços não 

institucionalizados, o não ensaio, ser mal acabado, ser ações do cotidiano, 

com  o foco no social, sem divisão entre artista e público, sem definições, rótulos e 

etiquetas. A arte conceitual dos anos 70 trouxe a provocação, a ironia, o deboche. 

Esses eventos  artísticos que promoviam a intersecção entre as mais diversificadas 

linguagens aconteciam em várias partes do mundo e tinham suas raízes no Grupo 

Fluxus : o mundo como armazém. 

 “Em 1958 William Kennick encorajou seus leitores a se imaginar num  
 imenso armazém”, repleto de todos os tipos de coisas – quadros 
 variados, partituras de sintonias e danças e hinos, máquinas, 
 ferramentas, barcos, casas estátuas, vasos, livros de poesia e prosa,  
 móveis e roupas, jornais e selos, flores, arvores, pedras, instrumentos  
 musicais. ... o lugar comum transfigurado, o mundo como armazém”. ³  

Os anos 70 foram marcados por um amplo repertório de experimentações.  

Pouco se sabe sobre a arte intermédia realizadas no Brasil  e no exterior nessa 

época, por aristas brasileiros.  

Os artistas brasileiros Ivald Granato, Paulo Brusck. José Roberto Aguilar, Gabriel 

Borba, Anna Bella Geiger, Rita Moreira, Gretta, entre outros, nos anos 70, buscavam 

nas idéias do Fluxus, novas formas de  fazer arte.  

Os artistas realizavam “concertos performáticos”, eventos intermedia , que 

buscavam uma aproximação entre a   arte e a tecnologia unindo a lingüística,  à arte 

eletrônica emergente,  à performance,  à  instalação, à video arte,  à pintura, à arte 

postal. 
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Essas propostas artísticas de caráter plural eram caracterizadas como 

manifestações lúdicas, lúdicas anárquicas, sátiras ao sistema convencional de arte 

vigente, conceituais, de intervenção urbana.  

Havia uma liberdade de “fazer” e se “expor” que atingia o seu ápice nas 

“performances” de Ivald Granato e José Roberto Aguilar no início dos anos 70. 

Tratava-se de um trabalho com um vínculo no coletivo através do humor, ironizando 

o meio artístico e social e procedente de uma experiência teatral. 

Essas manifestações intermedia colocavam em evidência as novas relações de 

criatividade entre as diferentes artes. Propiciavam um inter relacionamento de 

linguagens  e  foram chamadas por alguns artistas plásticos de “Operas conceituais”. 

“Operas conceituais” de José Roberto Aguilar  

Nos anos 70 vemos a coexistência instigante da tecnologia avançada com meios 

alternativos domésticos. Obras plurais que possibilitavam um espaço entre os meios 

já conhecidos, e a arte eletrônica emergente. 

As “Operas conceituais” ou eventos intermídia dessa época abriam-se `a 

multiplicidade dos métodos comunicativos provocando a substituição do 

posicionamento tradicional do receptor da mensagem pela sua participação inter 

ativa no processo. 

José Roberto Aguilar realizou várias “Operas conceituais” no Brasil e no estrangeiro 

nos anos 70. mas aqui, vamos falar somente de 3 operas. 

1- “Circo Antropofágico ambulante cósmico e latino americano”, um evento que 

reunia performance, vídeo, musica, dança, circo, literatura, pintura. Já naquela 

época Aguilar  utilizava três fontes de vídeo open reel B/W e 10 televisores ao vivo 

durante a apresentação.  Recebeu o prêmio Governador do Estado na XIV Bienal 

Internacional de São Paulo de 1977.  

Nos anos 70 não existia um corpo crítico preparado para lidar com certos assuntos 

de vanguarda. A crítica tinha um pensamento compartimentado, engessado. Ela não 

se dava conta da arte intermedia.    
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Em 1977 a ópera conceitual “O Circo Antropofágico Ambulante cósmico e latino 

americano” de autoria de José Roberto Aguilar que ganhou o prêmio governador do 

Estado na XIV Bienal de São Paulo  foi altamente massacrado pela mídia impressa 

institucionalizada.   

O “Circo Antropofágico” misturava várias linguagens, como a performance, a dança, 

o circo, três fontes de vídeo em tempo real. Um evento bem moderno pra época e 

bastante desconfortável para os críticos que só sabiam escrever sobre um 

determinado assunto. O “Circo antropofágico”, evento intermedia, foi duramente 

criticado pelo crítico de teatro Sábato Magaldi 4 , crítico que nada entendia da 

Performance audiovisual que se iniciava no Brasil. Ele reclamava de falta de 

linearidade, de estrutura narrativa, de atuação de profissionais. Para Sábato Magaldi 

tudo estava muito solto, ele nada entendia de linguagens acontecendo ao mesmo 

tempo em um mesmo evento. Ele classificou o evento como um espetáculo 

bestialógico sem limites. Em seguida veio o prêmio da Bienal.  

Esse valor antagônico causou um alvoroço na trupe e com o idealizador do Circo  

que inconformado com a crítica, contra atacou com um manifesto que foi publicado 

no Jornal da Tarde 5  . 

Ao lado da crítica desinformada e conservadora dos anos 70 existia outros críticos 

de arte com uma visão mais ampla como era o caso do  cientista  Mario Schemberg, 

que acreditava na importância de se estar aberto ao novo, da gente não se fechar 

em fórmulas, rótulos e etiquetas. 

Aguilar convidou o Schemberg para ver e comentar o “Circo Antropofágico” e isso 

resultou em um artigo na Folha de São Paulo. 6 

Mário Schemberg começou a entrevista dizendo que a posição do crítico é muito 

difícil. Que as idéias novas nunca são aceitas por uma certa geração, mas o que 

acontece é que depois dessa geração vem uma outra geração que aceita aquelas 

idéias.  

 “ A função importante hoje em dia não é julgar no sentido comum, quer 
dizer, comparar essa coisa com as idéias existentes e ver se essa coisa é 
boa ou ruim à base das idéias existentes – isso é uma castração da coisa 
nova, né ? Então o processo de um certo modo é o contrário, né, é não 
julgar, é aceitar a coisa e pensar como é que ela poderá ser realizada 
depois. 
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Se a coisa for inexpressiva ela se eliminará automaticamente, não há 
necessidade de se estar preocupado com isso, né, tudo que é fraco acaba 
sendo eliminado automaticamente. Agora, o importante é não abafar o que 
é novo pelo medo de que seja uma porcaria. O interessante é aguçar ao 
máximo a nossa sensibilidade, a nossa receptividade para o que é novo, e 
deixar que esse novo tenha um campo de expansão, se não fica a crítica 
castrativa, quer dizer, querer que o novo se encaixe dentro, aliás, é negócio 
do próprio Evangelho: Não por vinho novo em odres velhos. Isso quer dizer, 
a idéia é o odre velho, você nunca deve por vinho novo no odre velho. 
Então você pegue o vinho novo e depois procura ver qual é o odre que 
servirá para ele. Que não será mais o odre velho, que será outra coisa. Mas 
tem que beber o vinho novo, não é?”. 7 

Schemberg acreditava que um crítico quando vê uma obra de arte que não 

consegue encaixar em nenhuma das idéias que ele tem, ele deve ficar meio nervoso 

porque realmente é um perigo mortal o que ele sente: a superação total. E daí, é 

claro que ele tem que estrilar.  

2-  “Ópera do 3° mundo” apresentada na "Journées Interdisciplinaires sur l'art 

Corporel et Performances" no Centre Georges Pompidou, 1979, a convite de Jorge 

Glusberg para participar do evento organizado pelo CAYC de Buenos Aires. Trata-se 

de uma video instalação onde acontecia diferentes performances. 

Os artistas convidados eram : Leopoldo Maler, Nam June Paik, Fred Forest, Hervé 

Fischer, Gina Paik, Orlam, Dennis Oppenheim, Dan Graham, Mário Mertz, Geraldo 

Minkoff, Benni Efrat, Jochen Gertz e dois brasileiros Gretta e José Roberto Aguilar. 

E crítica mundial convidada era: Pierre Restany, Gregory Battcok, Juan Acha, 

Florent Berger, Dany Block, René Berger, Gillo Dorfes, Germano Celant, Alejandro 

Cirici Pallicer, Jorge Glusberg, Otto Hanh, Christos Joachimides, Abraham Moles, 

Jacques Monnier, Lea Vergine, Francesc Vincent, Alain Saygg, Julie Lauwson.  

A “Opera conceitual” de José Roberto Aguilar incomodou a crítica com um trabalho 

desafiador 8. Colocou dois telões de vídeo, um em cada ponta do espaço de 

manifestações. No centro um monitor de vídeo cercado de 50 velas, como um altar 

de veneração. As luzes se apagaram. No telão da esquerda surgiram as imagens de 

disparos contínuos de um revólver 32 seguidos de pessoas que gritavam  - Eu sou a 

América Latina, você não é a América Latina.   Essas frases eram repetidas em 

português, espanhol, francês, inglês por um líder militar despótico,  um intelectual, 

uma mulher e de dois negros. Cada frase era dividida por disparos. 

Em outro  telão, a direita, imagens de iniciações de iaôs.  
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Três velas são acesas em torno da televisão central, “Televisão de adoração”. 

Surgem inesperadamente imagens da abertura dos debates mostrando os críticos 

definindo a arte corporal. Nesse momento há um mal estar entre os críticos.  

É a crítica da crítica.  

Nesse momento Aguilar foi aconselhado pelos organizadores do encontro a acabar 

depressa com a Performance porque não estava agradando a crítica esse tipo de 

evento. 

Esse evento intermédia foi realizado uma única vez em Paris e os brasileiros só 

ficaram sabendo através de um texto escrito na folha de São Paulo pelo critica de 

arte e jornalista Leonora Amarante. 

3- “25 metros de pintura contra os 7 demônios que assolam a arte 

contemporânea”, foi um evento paralelo a 1ª Bienal Latina Americana de São 

Paulo, em 1978 e foi chamado de  Mitos Vadios. Contou com a participação de 

vários artistas do Rio de Janeiro e São Paulo Bienal e aconteceu em um 

estacionamento da Rua Augusta. Era uma manifestação de rua que mostrava uma 

oposição ao sistema de bienais e ao mercado de arte. 

Essa manifestação que reunia artistas de diferentes linguagens foi organizada pelo 

artista plástico  Helio Oiticica. Ele desceu de helicóptero vestido de super homem, na 

rua Augusta e entre as várias ações artísticas que aconteciam simultaneamente 

durante todo um dia Oiticica foi o anfitrião dos Mitos Vadios na  rua Augusta. 
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“25 metros de pintura contra os 7 demônios que assolam a arte contemporânea”,   
de José Roberto Aguilar , 1978 

Muitas dessas obras, dessas “Operas conceituais” criadas e realizadas pelo artista  

plástico José Roberto Aguilar  não foram trazidas de volta para conhecimento 

público porque aconteciam em espaços alternativos, sem muita divulgação e quase 

nenhum registro. 

As “Óperas conceituais” tem a ver com a minha própria trajetória, o meu percurso 

como videoartista quando no final da década de 70 participei de vários eventos 

intermedia como performer criados e dirigidos pelo artista plástico José Roberto 

Aguilar.  

 

 

¹ HENDRICKS, Jon, O que é Fluxus ? Centro Cultural Banco do Brasil, 2002 

²  HENDRICKS, Jon, O que é Fluxus ? Centro Cultural Banco do Brasil, 2002 

³  HENDRICKS, Jon, O que é Fluxus ? Centro Cultural Banco do Brasil, 2002 

4 MAGALDI, Sábato, Folha de São Paulo, 1977 
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5   AGUILAR, José Roberto, Contra a crítica, Jornal da Tarde, 29/10/77. 

6  SCHEMBERG, Mário, Arte e magia, Folha de São Paulo, 04/12/77 

7 SCHEMBERG, Mário, Arte e magia, Folha de São Paulo, 04/12/77 

8  AMARANTE, Leonor, Europeus julgam a vídeo arte, Estado de São Paulo, 04/03/79 
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