
 
 

1120 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

ESTÂMINA: PROCESSOS INSTÁVEIS EM ARTE 
 
 

Lucas Costa – IA/UNESP 
Agnus Valente – IA/UNESP 

 
 

RESUMO: Com base no relato das práticas artísticas do autor Lucas Costa, relacionadas a 
Arte e Arquitetura e mais pontualmente ao corpo, o artigo discute estratégias que investem 
no desempenho de força e resistência física que incidem diretamente nos processos 
criativos e na produção artística. A partir do agenciamento dos vocabulários (artísticos ou 
não), é possível discorrer sobre o fenômeno da instabilidade presente nesses trabalhos, 
decorrente da hibridização das linguagens, mediado pelo corpo em estresse físico. Para um 
aprofundamento das questões levantadas e determinada contextualização artística, são 
discutidas suas ações no ambiente da construção civil (“SÉRIE ESTRUTURAL”) em 
sincronia aos desenhos do artista americano Matthew Barney (“DRAWING RESTRAINT”) 
realizados sob resistência física. 
 
Palavras-chave: Hibridismo, Artes Visuais/Arquitetura, corpo/instabilidade, 
performance/body art. 
 
 
 
ABSTRACT: Based on Lucas Costa artistic practices description, related to Art and 
Architecture and punctually to the body, the article discusses strategies which invest in the 
performance of strength and stamina that focus directly on creative processes and artistic 
production. From the agency vocabularies (artistic or otherwise) is possible to discuss the 
unstable phenomenon present in these works, due to the hybridization of languages, 
mediated by the body in physical stress. In order to deeping on these raised issues and 
specific artistic contextualization, his actions are discussed in the context of civil construction 
("SÉRIE ESTRUTURAL") in sync to the drawings of American artist Matthew Barney 
(“DRAWING RESTRAINT”) produced beneath physical stamina. 
 
Key words: Hybridity, Visual Arts/Architecture, body/instability, performance art/body art. 
 
 
 

Introdução 

A primeira proposta da "SÉRIE ESTRUTURAL”, de minha autoria, foi iniciada em 

2013 e trata-se de ações realizadas em construções, por meio da criação de viga 

e/ou coluna através de materiais construtivos (blocos de concreto) encontrados 

nesse ambiente. Para criar esses novos elementos, a atividade consiste em inserir 

na estrutura arquitetônica os blocos de concreto, sem a ajuda de nenhuma técnica 

de construção para sua permanência, utilizando como meio de execução o próprio 

corpo.  
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Mais do que a efemeridade da intervenção, a atitude nesse espaço depende da 

capacidade muscular em manter aquela configuração, já que esses blocos estão 

posicionados daquela forma e, mantidos assim, unicamente através da aplicação de 

força. Em determinado momento – registrado em fotografia – corpo e matéria estão 

imbricados e, deste modo, criam no local uma sensação instável.  

No caso de Matthew Barney, “DRAWING RESTRAINT” é um projeto contínuo desde 

1987, no qual o artista realiza desenhos a partir de algumas dificuldades por ele 

mesmo impostas como estruturas e equipamentos para contenção física, de modo 

que o ato criativo limite-se aos movimentos corporais e que, somente através do 

esforço, seja possível a criação desses desenhos nos seus diversos suportes.  

A proposta é criar uma atividade na qual o corpo atue como elemento ativo no 

processo, fazendo com que o ato de desenhar, de fato, seja um desdobramento de 

experiências relacionadas à resistência muscular, inserido neste projeto, de forma 

mais ampla1. 

Mesmo com procedimentos e objetivos distintos, nos dois casos relacionados, o 

corpo é propulsor das ações, operando em um limiar de tensão que ultrapassa os 

limites da mera configuração e da estética, para se fundarem no eixo conceitual 

desses trabalhos e em suas respectivas poéticas.  

A partir do agenciamento dessas práticas, a instabilidade apresenta-se como fator 

chave para ambas as propostas e, em termos mais gerais, caracteriza aspectos 

programáticos de minha poética2.  Assim, poderíamos pensar em termos de uma 

poética da instabilidade cuja realização se dá em uma situação instável induzida, a 

partir da qual poderíamos discutir o corpo e sua resistência na contextura. 

Desta maneira, através dos procedimentos artísticos relacionados aqui, é possível 

uma reflexão pendular entre a “SÉRIE ESTRUTURAL” e “DRAWING RESTRAINT”, 

discutindo seus aspectos, organizados neste artigo, em tópicos focados no processo 

de produção (Ação), na metodologia (Hibridiz-ação), nas escolhas assumidas para 

sua exibição (Apresent-ação) e, por fim, na consequente e intencionada sensação 

mantida nos trabalhos (Poética do instável). 
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Ação 

Suportar uma pilha de blocos de concreto através da capacidade muscular, foi a 

atividade central de minhas ações no ambiente da construção civil. Esta atividade 

possibilitou-me criar configurações temporárias, que deram início a um grupo de 

trabalhos denominado “SÉRIE ESTRUTURAL”, iniciado em 2013. 

O projeto consiste na criação de elementos estruturais (viga e/ou coluna) nesses 

espaços, onde o corpo sustenta os materiais construtivos (blocos de concreto) 

inseridos na edificação. Desta forma, a atividade opera em um limiar no qual o 

posicionamento dos blocos de concreto depende da aplicação de força e resistência 

física em manter aquela configuração, provocando certa instabilidade na contextura 

que, a priori, são caracterizadas pela permanência e segurança. 

Construir um momento de integridade entre a estrutura e eu é a experiência basilar 

dessas ações; e habitar aquele espaço, portanto, é fazer parte de sua fundação. Por 

um curto espaço de tempo – registrado em fotografia – corpo e matéria estão 

imbricados e, deste modo, caracterizam a atividade como uma espécie de 

arquitetura viva. 

Através das condições fisiológicas impostas ao projeto “SÉRIE ESTRUTURAL”, 

deflagra-se o fenômeno instável advindo desse embate entre corpo e arquitetura. 
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1- Lucas Costa | SÉRIE ESTRUTURAL | 2013 – 14 | Registro das ações 

Dentre os diversos modos de produção, algumas atividades artísticas mantêm a 

potência, justamente por assumir a instabilidade como característica, mas que é 

difícil sistematizar, porque faz parte de aspectos gerais (seu desenvolvimento e sua 

compreensão) do trabalho, impossibilitando ramificações sem um prejuízo 

significativo de sua semântica. No entanto, é possível discutir situações análogas à 

“SÉRIE ESTRUTURAL”, em que práticas artísticas envolvem o corpo em processos 

instáveis, pois nascem de uma atividade fundamentalmente física e, por isso, 

dinâmica. 

Em 2005, por exemplo, a ação de pular, durante 60 minutos, em uma cama elástica, 

condicionaria o ato de desenhar. A proposta “DRAWING RESTRAINT 10”, de 

Matthew Barney (1967), para ocupar uma galeria de vidro no átrio do Museu de Arte 

Contemporânea do Século XXI3, era desenhar no teto daquela sala com a ajuda de 

uma cama elástica instalada em ângulo. Além dos saltos, Matthew Barney também 

escalou as duas colunas da galeria e usou extensores de bambu para a criação 

desses desenhos. 
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2- Matthew Barney | DRAWING RESTRAINT 10 | 2005 

“DRAWING RESTRAINT 10” é um trabalho em que a produção do desenho, ou 

apresentação deste, já não é uma imagem isolada – e tampouco seu produto final. A 

proposta de Matthew Barney era justamente criar uma atividade na qual o corpo 

atuasse como elemento central do processo, fazendo com que o próprio ato de 

desenhar fosse problematizado e inserido, de fato, como parte da instalação.  

A prática dos saltos de Matthew Barney foi a maneira – entre outras realizadas pelo 

artista – de relacionar seu corpo com o espaço, utilizando o desenho como 

testemunho de um exercício aeróbico, em que a linguagem é enriquecida de 

contribuições externas ao seu domínio específico. O artista, nesta situação, realiza 

parte do projeto de modo dinâmico, pois ele (corpo) é fonte primária para alcançar 

seu objetivo (desenhar no teto). De maneira análoga, ainda que distinta, na “SÉRIE 

ESTRUTURAL”, na qual lido com a iminente queda dos blocos de concreto, não 

estou em repouso apesar de minha posição (corpo) não se alterar.  

Há diferenças básicas entre as duas propostas aqui expostas. Uma delas é que 

Matthew Barney, nas ações de “DRAWING RESTRAINT”, assume o movimento 

corporal a favor do desenvolvimento criativo enquanto que, na “SÉRIE 
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ESTRUTURAL”, o sucesso de minhas ações depende do momento em que tudo 

converge para uma suposta estabilidade – suposta porque apesar de estar sob alto 

estresse físico para realizar determinada estrutura, é necessário exercer força 

constante para manter a posição dos blocos, ao mesmo tempo em que necessito de 

resistência muscular para suportar seu peso. 

O procedimento adotado em “SÉRIE ESTRUTURAL” exige o máximo de empenho 

físico, através de um exercício anaeróbico; já em Matthew Barney, aquela uma hora 

de pulos caracteriza uma atividade continuada (exercício aeróbico). A dinâmica é 

manifestada nas duas formas através do corpo, mesmo que por métodos opostos. 

A ação dos saltos na cama elástica é a décima proposta de “DRAWING 

RESTRAINT”, um projeto contínuo desde 1987, no qual o artista se baseia em um 

pressuposto fisiológico, em que a resistência faz com que os músculos se 

desenvolvam – condição básica da hipertrofia (BARNEY, 2006). Deste modo, a 

resistência é articulada como veículo no processo criativo e, portanto, é um pré-

requisito para o desenvolvimento do trabalho (BARNEY, 2005)4. Então, os desenhos 

são realizados a partir de algumas dificuldades por ele mesmo construídas, como 

estruturas e equipamentos para contenção física, de modo que o ato criativo limite-

se aos movimentos corporais e que, somente através do esforço, seja possível a 

criação desses desenhos nos seus diversos suportes e nas mais variadas formas. 

Se a resistência é utilizada pelos atletas para obterem músculos; na lógica artística, 

essa dificuldade pode ser utilizada em prol da criatividade5. 

Mesmo antes daqueles saltos, em “DRAWING RESTRAINT 1” (1987) Matthew 

Barney já produzira, em seu estúdio, um ambiente com diversos obstáculos, visando 

à criação dos seus desenhos.  



 
 

1126 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

3- Matthew Barney | DRAWING RESTRAINT 01 | 1987  

Para isso, ele construiu inclinações de aço em cada extremidade da sala. Uma corda 

elástica amarrada ao chão, e que se prendia ao seu corpo, também dificultava o 

movimento nas rampas. Na medida em que Matthew Barney movia-se nessas 

inclinações, a resistência muscular era proporcionalmente aumentada. A tensão 

exercida nessas áreas, através do cordão preso ao seu quadril, definiu a realização 

de diversos desenhos em papéis, afixados nessa parede. 

Essa restrição física auto-imposta no ato de desenhar foi mais acentuada em 

“DRAWING RESTRAINT 2” (1988), na qual as variações de movimentos 

aumentaram e, consequentemente, aumentou também a contenção desses. Se, na 

primeira ação da série, Matthew Barney utilizara apenas seu corpo para circular 

nessas estruturas, desenhando ocasionalmente com a ajuda de um extensor de aço, 

na segunda, o artista calçou patins de hóquei justamente para dificultar sua 

locomoção; até mesmo suas ferramentas e os suportes para o desenho variavam de 

acordo com as circunstâncias. De fato, “DRAWING RESTRAINT 2” insere uma série 

de limitações, engendrando novos métodos de uso naquela área construída, de 

modo que a instabilidade positive no artista a ação. É através deste esforço 

colocado para si, que Matthew Barney se relaciona com esse espaço, trabalhando 
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com alternativas de movimentação e posicionamento frente à tensão. O corpo, nesta 

situação, é retido pela estrutura e a criação dos desenhos, portanto, dependem do 

exercício em superar esses entraves. 

 

4- Matthew Barney | DRAWING RESTRAINT 02 | 1988 

Se em Matthew Barney a estrutura determina a contenção do corpo do artista 

durante a práxis artística, no meu projeto da “SÉRIE ESTRUTURAL”, 

contrariamente, é o corpo que determina a contenção da estrutura e, somente por 

meio desse procedimento, é possível a atividade e seus respectivos registros. 

Mesmo com procedimentos e objetivos distintos, nos casos discutidos, o corpo é a 

força motriz de uma atividade instável e, quando relacionado na poética, fundamenta 

qualquer acepção posterior.  

No caso de meus processos instáveis, a aplicação de força muscular é a atividade 

primária para construir a “SÉRIE ESTRUTURAL”; em “DRAWING RESTRAINT” é a 

resistência muscular que caracteriza todos os desdobramentos do projeto. Ainda 

que esses dois vetores estejam intrínsecos em ambas as atividades, eles ocupam 

graus de importância muito diferente em cada projeto. 
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Não é possível cogitar arte nessas práticas sem que se discuta a emergência de 

uma atividade física que particulariza cada objeto final produzido com sua energia e 

singular instabilidade. 

Hibridiz-ação 

Para pensar a própria resistência, o ato de desenhar (“DRAWING RESTRAINT”) ou 

registrar uma ação (“SÉRIE ESTRUTURAL”) nessas condições extremamente 

instáveis, levantam abordagens que não se tratam da linguagem tradicional do 

Desenho ou da Fotografia; é necessário admitir um dialeto que inclua procedimentos 

artísticos distintos, mas que estão intrínsecos na produção desses trabalhos. Neste 

caso, é preciso levar em conta o borrão que opera entre as fronteiras das 

linguagens.  

No caso de minhas atividades nas construções, quando levanto e sustento uma 

“coluna” ou uma “viga”, estou determinado em ser aquela estrutura. Não ocupo um 

ambiente artístico, nem recorro a vocabulários estritamente da Arte. Se aquela 

prática pode ser vista e discutida como body art ou performance6 ou ainda ações 

performáticas, é porque, em determinado momento, e para sua difusão, assumo 

uma postura artística utilizando a linguagem – Fotografia – com o intuito de discutir 

uma prática relacionada ao corpo e não para ressaltar qualidades compositivas e/ou 

técnicas características desta categoria. O mesmo ocorre com Matthew Barney 

quando resolve se inserir em uma discussão essencialmente bidimensional – o 

Desenho.  

Esses procedimentos híbridos – consonante com parcela significativa da produção 

contemporânea – fazem com que a articulação das linguagens seja enriquecedora, 

pois criam significados e mantêm suas capacidades, justamente por suscitar desta 

junção um terceiro componente, de modo que o novo (ou o inédito) se dá no 

desdobramento constante dessas práticas e nos fenômenos deflagrados por esses 

encontros e misturas entre diferentes sistemas, sejam artísticos ou extra-artísticos 

que constituem uma hibridização de sistemas em suas relações intertextuais e 

intersemióticas conflituosas (VALENTE, 2008, pp.29-34). Deste modo, o hibridismo é 

salientado quando o próprio vocabulário artístico se envolve e dialoga com outros 
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domínios, como é o caso do funcionamento muscular influir tecnicamente no 

processo do desenho, envolvendo um repertório fisiológico (do esporte a medicina) 

como vemos em Matthew Barney, assim como a construção temporária de um 

elemento arquitetônico se dar através da aplicação de força do corpo transmutado 

em coluna ou viga numa relação de contradição entre efemeridade (possível na 

linguagem artística) e resistência (requisito na Arquitetura). 

Apresent-ação 

No caso de “DRAWING RESTRAINT 1 e 2”, os registros são reunidos aos elementos 

utilizados nas atividades, como o carbonato de magnésio – usado para deixar as 

mãos secas – bem como as cordas elásticas junto aos desenhos produzidos. Cada 

conjunto derivado dessas práticas define objetos que são apresentados ao público e 

denominados de “escultura” pelo artista.  

Neste ponto, é importante ressaltar a iniciativa classificatória de Matthew Barney no 

sentido de inserir um novo critério no circuito, através da reavaliação da categoria 

“escultura”, muito debatida em meados dos anos 60, termo cujo uso era evitado 

desde então7. Ao invés do inclassificável, ou de novas modalidades, Matthew Barney 

prefere ampliar o próprio escopo do termo, restabelecendo uma ligação muito 

interessante com a tradição pois, mesmo assumindo os resultados dessas 

atividades altamente pulverizadas como escultura, a atitude não se torna paradoxal, 

uma vez que a ideia circula justamente no estranhamento de um procedimento muito 

heterogêneo estar inserido em uma categoria parcialmente restrita8. 

Assim, os desenhos integram a escultura, ao invés de definirem o trabalho 

isoladamente. Somente mantendo esses objetos reunidos é que chegamos a 

alguma consistência em sua lógica interna. O corpo no espaço é experimentado 

para criar desenhos e, em sua apresentação final, não cede aos formatos 

expositivos mais tradicionais – apesar de levar o nome escultura – mantendo o 

caráter híbrido dessas experiências. 

No entanto, “DRAWING RESTRAINT 10” não exige a confecção de uma escultura a 

ser exposta, pois a realização da proposta, como já apresentado, é no próprio 

museu. Desta forma, os saltos de Matthew Barney são deduzidos pela própria 
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estrutura criada no ambiente junto aos instrumentos utilizados na atividade (cama 

elástica, extensores e grafite). Ao avistarmos os desenhos no teto, criamos, em 

nossa cabeça, os saltos efetuados pelo artista e realizamos toda a ação 

retrospectivamente a partir da instalação. 

 

5- Matthew Barney | DRAWING RESTRAINT 01 | 1987 | escultura 

 

6- Matthew Barney | DRAWING RESTRAINT 02 | 1988 | escultura 
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7- Lucas Costa | coluna viva - SÉRIE ESTRUTURAL | objeto, 2013-14 

Cimento, vidro, inox e fotografia | objeto (61 x 71 x 4 cm) 

 

 

8- Lucas Costa | viga viva - SÉRIE ESTRUTURAL | 2013-14 
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Cimento, vidro, inox e fotografia | objeto (61 x 71 x 4 cm) 

Na “SÉRIE ESTRUTURAL”, assim como em “DRAWING RESTRAINT 1 e 2”, as 

atividades resultam em objetos artísticos, pois as fotografias são expostas em 

molduras de cimento. Esta forma de apresentação que propus segue a lógica da 

própria ação; ou seja, utiliza os materiais de seu contexto (Arquitetura) para 

circunscrever a discussão nessas experiências, evitando uma possível formatação e 

reflexão nos moldes tradicionais da Fotografia.  

Se minhas ações resultaram em registros fotográficos, é porque precisava de um 

único momento para cada atividade realizada. É importante, para o trabalho, que o 

interlocutor apenas presuma a fase anterior ao registro, bem como a posterior queda 

dos blocos em um momento de exaustão. Existe, neste movimento vacilante, “um 

instante no qual todos elementos que se movem ficam em equilíbrio” (CARTIER-

BRESSON,1952) e manter a suspensão desta experiência é essencial no trabalho. 

Portanto, a Fotografia é a opção que melhor flagra o instante, mas que mantém um 

determinado segredo do acontecimento, pois esse é o caráter desta linguagem. Com 

possível acerto, este deve ser o mesmo motivo para Yves Klein (1928) registrar – 

também em Fotografia – o seu “Salto no vazio” (1960)9.  

É muito importante manter a intensidade e o risco dessas práticas; para isso, é 

necessário estar concentrado em seus picos: comunicando o tempo interno de 

determinada ação, seu efeito psicológico. Os recursos do vídeo, por exemplo, 

podem atenuar o impacto dessas experiências limítrofes, pois está pautado na 

sequência e, logo, esclarece todas as suas etapas – seu tempo real. Esse é o único 

motivo para a utilização da Fotografia no meu trabalho. 

Mas para manter relação direta com o ambiente das ações, onde os blocos de 

concreto caracterizam o ponto central do lugar, os registros se apresentam com a 

sua matéria (SMITHSON et al., 1970 in FERREIRA; COTRIM, 2009). As 

características do cimento – seu peso, sua aparência, sua função – reiteram o 

esforço físico aplicado, já que este material, de modo genérico, compõe o âmbito da 

construção civil em quase todas as etapas, seja para levantar uma parede ou 

mesmo para a confecção dos blocos de concreto. Então, mesmo que, em minha 
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proposta, a matéria utilizada não seja recolhida em seu próprio local de origem 

(contrariamente ao procedimento de coleta de materiais que era realizado por 

Robert Smithson e que o levou a formular o termo non-site), o cimento que utilizo na 

moldura dos trabalhos, ainda que de outra maneira, evoca o ambiente da ação. O 

intuito não é analisá-lo esteticamente; e sim, introduzir suas qualidades básicas em 

um trabalho de arte. 

Se a fotografia é um veículo direto para a compreensão de determinado projeto 

realizado sem público (MELIM, 2008), neste caso, quando justaposta ao cimento, 

torna-se mais afinada à ação. O interesse reside justamente na atividade, e não na 

especificidade de sua mídia (Fotografia), pois, ao contrário dos paradigmas 

modernistas, um trabalho de arte não é necessariamente o que sua mídia é; a 

produção se transformou (BATTCOCK in GLUSBERG, 2013). 

Similarmente, Matthew Barney também omitiria o raciocínio disparado no trabalho se 

os seus desenhos, em exposição, estivessem isolados e dispostos em uma parede 

de galeria, sem nenhuma referência e/ou ligação com os processos que o geraram; 

e, mesmo no caso de desenhar nessa parede, não escolheria áreas de acesso 

limitado se a questão não lidasse justamente com essas dificuldades. Sem a 

referência ao contexto específico do modus operandi do artista, aqueles desenhos 

não passariam de garatujas. 

Matthew Barney não é desenhista, assim como não sou fotógrafo. 

Se a resistência age como elemento propulsor e imprevisível no processo criativo, 

como quer Matthew Barney, é preciso que essas vias sejam apresentadas de acordo 

com seu próprio funcionamento. Por isso, a forma de expor esses trabalhos está 

próxima ao desempenho, e não do repouso. 

Poética do instável  

Projetos que lidam com os limites do corpo não podem representar aquelas ações 

limítrofes que lhes deram forma, pois são intrínsecas a eles: são frutos dessas 

experiências e, portanto, seguem um raciocínio muito distinto da linguagem 

bidimensional (Desenho ou Fotografia), pois são feitos a partir de atividades com o 
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corpo do artista, e assim devem se apresentar; intrinsecamente, como parte de um 

projeto instável.   

Através da produção, são indicados alguns adensamentos nos procedimentos 

artísticos, que dialogam com outros domínios e se revigoram através deles. Práticas 

meramente funcionais, ou sem grande impacto nas Artes Visuais, vão sendo 

adjetivadas pelos artistas e podem caracterizar determinada poética. 

De maneira geral, a Arte está concatenada a setores alheios ou externos a ela. 

Desta forma, tomar um tiro torna-se uma atividade artística em Chris Burden; 

derramar chumbo no rodapé da galeria é uma iniciação em Richard Serra; o corte 

inverte uma atividade arquitetônica em Matta-Clark; a terra sedimenta a linguagem 

de Robert Smithson; as coordenadas geográficas sugerem a práxis de Nelson Felix; 

o empilhamento de elementos naturais caracteriza Andy Goldsworthy... entre tantas 

outras situações e circunstâncias.  

Os processos instáveis em questão advêm de práticas híbridas; e quando essas 

práticas são articuladas em um projeto artístico, podem assumir um potencial 

conceitual que transborda características estéticas ou coadjuvantes, para se 

fundarem em um circuito onde todas as nossas sensações e experiências 

intelectuais com o trabalho são disparadas e se relacionam a partir desse dado. O 

pensamento artístico se faz presente nas particularidades em que cada artista 

alimenta um sistema maior, que é a Arte. 

NOTAS 
                                                           

1“DRAWING RESTRAINT” criou frentes de trabalho para Matthew Barney. Além das perspectivas criadas para 
sua produção, o artista sempre amalgama as narrativas, mesmo dentro da série. Neste texto, a discussão atinge 
o elemento central do projeto e dispara uma série de outras questões: a resistência muscular. De fato, os fatores 
fisiológicos baseiam o processo criativo de Matthew Barney neste projeto, mas outras propostas de “DRAWING 
RESTRAINT”, não elencadas aqui, indicam outras formas de abordagens e assumem características de mesma 
importância. 
2Considerando o que Umberto Eco defende como algumas das acepções do termo “poética”, compreendido 
simultaneamente num sentido amplo como um corpus de obras que representam uma questão que define o 
artista ou, num sentido mais restrito, como um programa poético que o artista estipula a cada vez, um conjunto 
de regras próprias que ele se auto-impõe como condição para cada criação, especificamente (1988). 
3Matthew Barney: Drawing Restraint. Museu de Arte Contemporânea do Séc. XXI. Kanazawa, Japão (02/07 à 
25/08/2005). Além deste trabalho, a exposição contou com mais 21 esculturas, 74 fotografias, 11 desenhos, 6 
vídeos e 1 filme. Ver: http://www.kanazawa21.jp/exhibit/barney/e/exhibit.html. 
4Declaração de Matthew Barney, fornecida ao site do Museu de Arte Contemporânea do Séc. XXI. Kanazawa, 
Japão. Disponível em: http://www.kanazawa21.jp/exhibit/barney/e/about_dr.html. Acesso em 15/06/2014. 
5Antes de graduar-se em artes na Yale University, ele cursou - por 2 semestres - o programa preparatório para 

medicina na mesma universidade, além de integrar as equipes de futebol americano e Wrestling no ensino 
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secundário. Essas experiências influenciaram toda sua produção artística e pontuaram algumas de suas 
características mais peculiares. É muito frequente, por exemplo, a utilização de artigos esportivos, bem como a 
abordagem conceitual dessas práticas na produção de Matthew Barney. 
6Na década de 70, uma categoria mais ampla foi criada para dar conta das propostas artísticas que estavam 

sendo realizadas. O termo performance surge nesse contexto e engloba atividades muito distintas entre si. Desta 
forma, a body art é uma nomenclatura mais específica dentro da performance, que se refere aos procedimentos 

específicos ao corpo daquele artista (GLUSBERG, 2013, p.42-43). Apesar do corpo ser instrumento vital na 
“SÉRIE ESTRUTURAL”, em determinado momento, o trabalho se desdobra em outras linguagens na sua 
apresentação. Sendo possível uma discussão através desses termos, optou-se por referenciá-los. 
7Sobre a discussão gerada na década de 60 e 70, acerca da definição de escultura, problematizada pela 
produção artística daquela época: Cf. Krauss, 1979. 
8Neste sentido, Matthew Barney discute a própria natureza de arte, mesmo assumindo um termo específico, 

coisa impossível para Joseph Kosuth. Cf. Kosuth, 1969 in Ferreira; Cotrim, 2009, p.210-234. 
9Segundo o jornal Dimanche, o título original do trabalho, na época, era: “Um homem no espaço! O pintor do 
espaço se atira para o Vazio!”. Neste trabalho, o artista é fotografado no momento em que saltava de um muro 
para a calçada, de braços abertos. Com “Salto no vazio”, Yves Klein torna-se um dos precursores do que é 
entendido hoje como performance. Cf. GLUSBERG, 2013. 
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