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RESUMO: Na atualidade, percebe-se que certos museus têm direcionado seus interesses 
operacionais para a documentação que se organiza em torno da arte da performance. Como 
resultado desse movimento, emerge um processo de inclusão das imagens-registro de 
performances presenciais no contexto recente das experiências artísticas museais. Essa 
inclusão confere visibilidades, discursos particulares e sensibilidades próprias sobre essas 
imagens. Ao reconhecer que tais valores são ativados pelos procedimentos institucionais 
que os legitima, o presente artigo discorre sobre as circunstâncias pertinentes ao processo 
de ajuste institucional que visa contemplar essas imagens-registro. 
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ABSTRACT In actuality, is noticeable that certain museums have directed their operational 
interests to the documentation organized around performance art. As a result of this 
movement, emerges a inclusion process of image-record from alive performances in the 
recent context of museum art experiences. This inclusion provides visibilities, particular 
discourses and sensibilities to these images. Recognizing that such values are activated by 
the institutional procedures that legitimizes it, this paper discusses the relevant institutional 
adjustment process that aims to encompass these images-record. 
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Tradicionalmente as instituições de preservação e exibição das artes visuais operam 

com categorias de produção de obras tangíveis, tendo assim a forma e a 

materialidade dos objetos como suporte estético para a sua visualidade. O acervo 

dessas instituições – devidamente conservado – pode ser visto, arquivado, 

manipulado, guardado, transportado e experienciado, tendo as preocupações com 

sua finitude, centradas sobre a preservação material.  

Por serem de outra natureza, trabalhos produzidos nos termos da arte da 

performance – baseados na experiência presencial do artista e do público, e 

orientados por uma estética da desaparição –, excluem essa disponibilidade de 

durabilidade enquanto objeto estético. Nesse sentido, a performance se estabeleceu 

historicamente como linguagem em um contexto de reavaliação do objeto artístico. 

O artista, com seu corpo e suas ações tornadas obra de arte, buscava romper 
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diretamente com estabilidade do suporte artístico, aproximando a arte do fluxo da 

vida. 

Essa característica questionadora da arte da performance vincula-se ao sua 

trajetória enquanto linguagem autônoma, iniciada nos anos 1970, e pode ser 

reconhecida nas manifestações performáticas realizadas no interior de movimentos 

vanguardistas no início do século passado. Nesse contexto histórico-cultural da 

performance, a ação presencial do artista, apresentada como a própria obra, 

operava enquanto discurso de negação do objeto de arte mercantilizado. A 

centralidade colocada sobre o acontecimento performático, e por consequência, a 

rejeição do suposto valor artístico dos vestígios gerados pela ação performática, 

configurava-se em ato político adotado pelos artistas, e assim colocava-se como 

crítica à estrutura institucional das artes e seus interesses mercadológicos.  

A ideia de contraposição à arte estabelecida enquanto produto de consumo, se 

impôs como atitude estético-ideológica proposta pela linguagem da performance. 

Nesse aspecto, a intangibilidade da ação performática gera um processo artístico 

que inviabiliza sua aquisição, sendo incapaz de estabelecer-se como artefato 

disponível para trocas efetivadas pelo mercado de arte, do mesmo modo como 

operam os objetos artísticos perenes.  

Diante desta condição, pode-se afirmar que a efemeridade que marca a história da 

arte da performance no século XX, é permeada por uma ação contestatória diante 

da tradição institucional. Essa atitude política de resistência, observada nos 

trabalhos daquele período, foi recentemente substituída por uma relação mais 

favorável com as instituições. Essa atualização apresenta particularidades que são 

consideradas no percurso reflexivo do presente texto. 

Assim, cabe destacar que os processos de revisão desenvolvidos pelos estudiosos 

da história, teoria e crítica da arte da performance – somados às renovações das 

questões exploradas pelos artistas da performance na atualidade – têm conferido 

mudanças significativas nesse contexto. Do mesmo modo se afirma a relevância da 

atuação de curadores e profissionais ligados aos museus e outras instituições de 
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disseminação da arte contemporânea. Assim, percebe-se que esta atualização é 

possível devido à articulação de uma rede de atuadores e processos.  

Cristiane Bouger em seu artigo intitulado A performance e a reconstrução do 

efêmero ressalta que na tentativa de discorrer sobre o cenário da performance, os 

estudiosos tendem a consolidar definições baseadas nas premissas originadas no 

período dos anos 1960 e 1970. No entanto, a autora demonstra que, nas últimas 

décadas houve uma redimensionalização significativa dessa perspectiva. (BOUGER, 

2011, p. 27). Essa reconfiguração reflete-se no interesse pela inclusão da 

performance em publicações do mercado editorial norte americano e europeu, além 

da introdução em agendas de programas curatoriais de museus e galerias. 

Na esteira dessa renovação que se apresenta, aquele ideário que negava o valor 

artístico dos vestígios deixados pela performance presencial, contrasta com 

determinada particularidade da atualidade, na qual a performance se insere no 

espaço museal através das imagens-registro da ação presencial. Na 

contemporaneidade, a aproximação entre a performance e as instituições de arte 

pode ser reconhecida no interesse dirigido para as imagens fotográficas e 

videográficas registradas a partir das ações performáticas. 

Frente a impossibilidade de conservar a ação performática, recorre-se ao registro em 

fotografia ou vídeo no sentido de documentar a ação e atestar sua existência 

enquanto acontecimento artístico. Essa tentativa de preservação da performance 

torna-se viável na medida em a imagem-registro sobrevive após o desaparecimento 

do trabalho documentado, estabelecendo-se como vestígios da presença longínqua 

e inacessível da ação presencial. 

A imagem-registro nesse sentido é então entendida como dimensão que permanece 

da performance presencial. Nessa compreensão, os registros realizados por 

fotografias e vídeos apresentam-se como condição plausível de preservação do 

trabalho artístico. No entanto, ao considerar que a imagem-registro é um meio 

possível de recepção da performance, num momento posterior à ação presencial, 

deve-se relevar que este deslocamento produz sensibilidades qualitativamente 

diferentes em relação a sua existência presentânea.  



 
 

1420 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

Da performance ao seu registro não ocorrem apenas transposições de dimensões 

espaciais e temporais, mas também mudanças de ordem técnica, conceitual e 

estética. Desse modo, as diferentes apresentações que a imagem-registro pode 

oferecer é proporcional as diferentes percepções que podem ser atribuídas à 

performance quem vem a documentar. 

Assim, destaca-se que a imagem-registro torna-se vestígio da ação performática e, 

portanto, não pode ser considerada seu duplo. As informações contidas na imagem 

oferecem certo estímulo à compreensão do trabalho presencial, podendo mostrar 

elementos para certo entendimento da performance, contudo possibilitam apenas 

uma interpretação parcial da realização performática presencial. 

A imagem-registro não tem capacidade de reproduzir a performance, e este dado 

deve ser relevado ao considerar a institucionalização dessas imagens através dos 

processos que constituem a inscrição das performances no âmbito museal. Embora 

possuam visibilidades valorizadas institucionamente, deve-se considerar que as 

imagens-registro desnaturalizam a experiência direta ante a complexidade 

instaurada na ação performática, pois alteraram sua forma original convertendo-a 

em outra linguagem. Tais registros extraídos da performance, apresentam-se então 

como recortes dessas ações, como fragmentos retirados de seus contextos. Desse 

modo a própria performance é acessível apenas imaginária e subjetivamente. 

Essa limitação não impede a ativação de sensibilidades sobre a performance 

registrada, nem impossibilita a atribuição de conceitos ao trabalho, pois a imagem-

registro convoca a imaginação que é estimulada pela ausência do trabalho original. 

Assim, entender a imagem-registro institucionalizada pelos museus requer 

compreendê-la enquanto uma imagem em deslocamento, que assinala a 

performance presencial de modo particular, como uma situação possível de 

visibilidade. O museu torna-se assim um espaço de escritura da performance por 

meio da imagem que a registra, e um outro campo do qual pode-se percebê-la. 

As imagens produzidas a partir da performance presencial, e que posteriormente 

são usadas para exibição museal mostram capacidade de proporcionar outro modo 

de fruição do trabalho performático. Essa situação leva a crer na possibilidade de 
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que o que inicialmente se limitava a material de documentação, pode também ativar 

novas percepções e novas sensibilidades sobre a performance.  

Nesse contexto, a possibilidade de inserção da arte da performance no sistema 

museal se procede através de estratégias de preservação que requerem uma 

documentação adequada da obra volúvel. Logo, preservar as imagens-registro da 

própria ação performática inaugura o deslocamento da arte da performance para as 

instâncias museológicas. 

Para avançar no debate sobre as perspectivas da imagem-registro inserida nas 

instituições museais, a reflexão dirige-se às possibilidades expositivas desses 

registros. Assim, cabe considerar que o presente estudo emerge dos 

desdobramentos da pesquisa que aponta as potencialidades estéticas da imagem-

registro

1. No atual contexto de investigação, a atenção recai sobre as particularidades dos 

processos adjacentes às condições expositivas do registro. 

Ao refletir sobre os procedimentos de inserção da imagem-registro no contexto 

contemporâneo das experiências artísticas museais, considera-se que as imagens 

expostas criam seus próprios valores, desdobrados da obra performática registrada. 

Nesta condição o museu se estabelece como agente de um modo particular de 

recepção das imagens-registro, pois seus aspectos expositivos orientam o processo 

de fruição do público e ativam novas sensibilidades e discursos sobre a performance 

documentada. 

Deslocamentos e impactos: a imagem-registro no museu 

Esta proposta reflexiva dirige-se então para uma reflexão crítica sobre os processos 

no implicam no agenciamento entre a arte da performance e o museu, em seus 

aspectos conceituais e operacionais. No desenvolvimento do estudo sobre a as 

relações conceituais e estéticas que perpassam a recepção das imagens-registro no 

espaço expositivo, emergem questões relacionadas ao contexto histórico-cultural 

que envolve a institucionalização da produção artística contemporânea de 

materialidade efêmera. 
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No que se refere à inclusão da imagem-registro no âmbito do museu, pode-se dizer 

que os mecanismos tradicionais de legitimação das obras ainda atuam como diretiva 

nessas instituições de arte. Desse modo, o museu – que possui estruturas e 

processos de legitimação consolidados pelas práticas modernas –, requer uma 

reavaliação de seus procedimentos para melhor acolher as particularidades dessas 

imagens. 

Cristina Freire contribui para validar essa problematização ao afirmar que se deve 

assumir uma perspectiva crítica como ponto de partida para as reflexões sobre a 

arte conceitual2 presente nos museus. Nesse sentido a autora ressalta que a 

necessidade de se enfrentar 

“[...] analiticamente, as contradições subjacentes à aplicação da 
lógica museológica a essa produção, cuja poética paradoxalmente se 
volta contra os clássicos fundamentos museais. Tais fundamentos 
encerram princípios como a noção de valor intrínseco e permanência 
das peças e supõem uma atitude contemplativa do público.” 
(FREIRE, 1999, p. 35) 

 

A performance, quando deslocada para o museu, produz um impacto nas suas 

estruturas. O conflito ocorre na medida em que as instituições museais exercem 

procedimentos e atuações articuladas no interior das atividades modernas de 

produção e exibição da obra de arte. No entanto, percebe-se que algumas 

instituições orientam-se para uma atualização que visa contemplar os registros 

fotográficos e videográficos das performances. Nesse processo o museu encontra-

se em adequação a uma prática estabelecida na contemporaneidade artística, e que 

consequentemente, se coloca plena de outros valores. 

Conceitualmente, não há como aplicar os mesmos procedimentos tradicionais da 

lógica museológica ao expor as imagens-registro de performances, se faz 

necessária uma adequação curatorial às especificidades do meio. Nesse sentido 

busca-se pontuar que o museu de arte apresente um espaço renovado sob 

influência das especificidades presentâneas da arte da performance e das 

potencialidades do seu registro.  
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No contexto da reflexão proposta, cabe ressaltar quais são as mudanças impostas 

pelo deslocamento da imagem-registro para o museu. Com foco nesse campo de 

transformações, cabe um questionamento sobre os procedimentos museológicos 

que demandam um movimento em direção a determinada adaptação para exercer a 

função de preservação e de exibição da obra de arte.  

Na readaptação que se propõe, deve-se dar atenção para uma adequada 

documentação sobre a performance que se pretende expor. Apontamentos3 

referentes às estratégias de elaboração, constituição e realização da performance, 

tendo em vista a transitoriedade do meio, são ações que podem se interpor para 

efetivar a sua preservação. A articulação dessa documentação projeta a 

apresentação da imagem-registro no contexto expositivo. 

A construção de um contexto museal adequado para tratar da produção performática 

demanda rearticulação dos critérios institucionais que definem o espaço de 

preservação das imagens-registro. Considera-se que busca pela definição de 

espaços apropriados de guarda e exibição, que valorizem as particularidades 

técnicas, estéticas e conceituais dessas imagens, acaba por definir também o lugar 

simbólico que essa imagens ocupam.  

O caminho dessa renovação dos processos de articulação do sistema museal, 

começa nos critérios de aquisição e constituição do acervo de imagens-registro, e se 

estende até as demandas propriamente expositivas. Nesse processo que se 

constitui para contemplar as especificidades da imagem-registro, o museu deve 

agregar os discursos da própria arte da performance.  

Ao tornarem-se objetos de exposição, as imagens-registro são apresentadas de 

acordo com determinadas expografias. Assim, considera-se que as relações formais 

estabelecidas para apresentar as imagens-registro operam na tradução de seus 

conceitos implícitos. O ambiente expositivo em que se situa as imagens-registro 

destaca elementos expográficos que conduzem a experiência do público. 

Os modos de expor um conjunto de imagens-registro de uma performance tende a 

aproximá-las,  pois instaura vínculos e ativa percepções que antes não existiam. 

Conforme à apresentação particular da sua disposição no espaço expositivo, a 
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imagem-registro é contextualizada naquele ambiente museal específico. Nesse 

sentido, as condições materiais da exposição, ou seja, a relação criada entre as 

imagens e o próprio entorno espacial, é também responsáveis por visibilidades 

particulares.  

Os dispositivos expográficos, tais como suportes, textos, etiquetas, vitrines, ou 

iluminação artificial, por exemplo, são recursos que condicionam o contato com as 

imagens-registro. Cada elemento que compõe o espaço expositivo se articula para a 

produção de determinado discurso curatorial sobre as imagens-registro. 

A expografia, enquanto recurso criado para mediar as imagens-registro expostas, 

coloca-se como um meio para orientar a percepção do público. Assim, as escolhas 

postas ao curar uma exposição de registros fotográficos e videográficos de 

performances proporcionam visibilidades ímpares ao trabalho. Por consequência, a 

ativação dessas visibilidades favorecem possibilidades de reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido presentaneamente. 

Últimas considerações 

Na reflexão crítica que se propôs, a imagem-registro da performance é um outro 

meio de apresentação da ação performática desenvolvida presencialmente. O 

museu ao torna-se um espaço de apresentação da performance, exposta por meio 

da imagem, se estabelece como outro domínio possível do qual se pode percebê-la. 

Este domínio, além de conferir uma experiência diferenciada com a própria 

performance, afirma sua legitimação institucional. 

Cabe considerar que o discurso formulado sobre o registro é um fator determinante 

nessa conjuntura. São os modos de categorização da instituição que definem a 

atuação da imagem-registro no contexto museológico. Nesse sentido pode-se dizer 

que existe uma construção dos valores atribuídos ao registro, assentada em 

parâmetros pré-estabelecidos. Considera-se portanto que o juízo de valor atribuído 

às imagens-registro é constituído com referência a outros objetos já avaliados por 

esses mesmos parâmetros. 
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Na esteira das classificações oscilantes que abrangem esses documentos, a 

situação de exibição na qual a imagem-registro se insere, conduz a sua legitimação 

institucional. Nesse sentido, o valor de exibição agregado às imagens-registro as 

tornam legitimas produções artísticas. Essa afirmação fundamenta-se no 

pensamento de Cristina Freire que defende que “o caráter ‘artístico’ é antes de mais 

nada o processo e a análise da natureza mesma da informação.” (FREIRE, 1999, 

p.36) 

Os sentidos da performance não se encerram no ato performático em si, pois 

desdobram-se nas imagens-registro a partir do momento em que essas imagens  

situam-se engendradas em um sistema de valores que ativa outras sensibilidades e 

as legitima dentro desse processo. Nessa perspectiva destaca-se uma ambiguidade 

nos aspectos que delimitam a imagem enquanto documento e obra de arte. 

Para finalizar a breve abordagem apontada no presente artigo, pode-se considerar a 

emergência do desenvolvimento de um estudo sobre os modos de preservação e 

exibição das imagens-registro de performances presenciais. Este estudo pode 

contribuir não apenas para a reflexão sobre o reposicionamento da relação entre as 

instituições de arte e a linguagem da performance, mas também para outros 

procedimentos artísticos que resultam em obras efêmeras. Nesse entendimento, a 

rearticulação do sistema museal que visa acolher os registros das performances, 

promove um espaço para o debate sobre questões relacionadas à preservação de 

obras baseadas na estética da desaparição. 

 
 
NOTAS 

                                                           
1 A referida pesquisa diz respeito à dissertação de mestrado defendida pela autora, em março de 2013, junto ao 
Programa da Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM. O estudo desenvolvido centrava-se nas qualidades, 
limitações e potencialidades das imagens-registro que atuam como extensões da performance presencial 
documentada. Ressaltando o caráter ficcional dos documentos fotográficos e videográficos, evidenciou-se a 
dissolução entre os valores documentais e poéticos que a imagem-registro agrega. Nesse sentido, considerou-se 
a premissa de uma estética própria da imagem-registro no contexto atual da arte da performance. 
2 Cristina Freire utiliza o termo arte conceitual em seu sentido amplo. A autora define o termo para arte de 
endereçamento conceitual, em que se faz relevante questões como: a preponderância da ideia nas estratégias 
de elaboração da obra, a transitoriedade dos meios, a precariedade dos materiais utilizados, a atitude crítica 
frente ao museu e outras instituições artísticas, assim como as particularidades nas formas de circulação e 
recepção da obra. (FREIRE, 1999, p.15) 
3 Esses registros podem ser obtidos através de fotografias, filmes, vídeos, gravações de áudio, relatos dos 
espectadores-participantes, roteiros (textos, instruções, partituras, desenhos), depoimentos dos próprios 
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performers, memoriais descritivos, e toda sorte de imagens, analógicas ou digitais que descrevam a ação de 
acordo com suas formas próprias. 
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