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RESUMO 

O artigo investiga a trajetória de práticas artísticas performáticas, sob a perspectiva dos 
embates políticos que fomenta. A hipótese é de que desde as vanguardas, práticas 
artísticas interessadas nesse modo de atuação incorporam uma dimensão política às 
“ações”, permitindo um paralelo entre debates específicos do campo da arte com aqueles 
relativos à cultura e à política. Partimos de propostas cuja noção de performance entra em 
jogo como tomada de posição frente a determinações do campo artístico, dando maior 
enfoque ao modo como a linguagem verbal é colocada em “ação”, o que possibilita sua 
relação com o desenvolvimento da noção de “performativo”, elaborado por J. L. Austin, e o 
conceito atual de “performatividade”, largamente utilizado pela teoria política a partir das 
contribuições de Judith Butler. 
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ABSTRACT 
The article examines the trajectory of artistic practices based on performance, through the 
perspective of the political forces that it propels. The hypothesis is that, since the avant-
garde, artistic practices interested in this mode of operation incorporate a political dimension 
to its “actions”, allowing a parallel between debates specifically situated in the field of art with 
those related to culture and politics in general. It parts from proposals whose notion of 
performance come into play as a positioning towards the determinations of artistic field, 
giving emphasis to the way verbal language is put into “action”, what renders possible to 
establish links with the development of the notion of “performative”, as elaborated by J. L. 
Austin, and today’s concept of “performativity”, broadly used by political theory, based on the 
contributions of Judith Butler. 
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Esse artigo parte de uma pesquisa mais ampla sobre a dimensão política da arte, 

focando neste momento na trajetória de práticas que atuam performaticamente, 

tomadas não a partir da concepção de “performance” como nova categoria, mas sob 

a perspectiva dos embates políticos que permitiria vislumbrar. 

Nossa hipótese é de que desde as vanguardas, práticas artísticas interessadas 

nesse modo de atuação incorporam uma dimensão política às “ações”, permitindo 

um paralelo entre debates inerentes ao desenvolvimento do campo da arte com 

aqueles relativos à cultura – e à política – de maneira mais ampla, incorporados hoje 

ao discurso da teoria política. 

Partiremos inicialmente de propostas cuja noção de performance entra em jogo 

como tomada de posição política frente a determinações e convenções do campo da 

arte, dando maior enfoque neste momento ao modo como a linguagem verbal é 

colocada em “ação” – das vanguardas históricas às produções conceituais –, o que 

possibilitará relacionarmos tais propostas com o desenvolvimento da noção de 

“performativo”, elaborado por John Langshaw Austin (1975) até o conceito atual de 

“performatividade”, largamente utilizado pela teoria política a partir das contribuições 

de Judith Butler (1997). 

Ao considerarmos ainda o contexto a que se dirige esta fala, o artigo também 

assume, em um movimento de auto-reflexividade, a materialização de sua própria 

discursividade tanto como performance, no momento de apresentação da 

comunicação, quanto como “partitura”
1
 ou “enunciado performativo” que pressupõe o 

“agir” da linguagem sobre os corpos de seus leitores; “agir” este com consequências 

indeterminadas, devido à vulnerabilidade do “ato de fala” (BUTLER, 1997) como “ato 

criador” (DUCHAMP, 1975). 

A partir desse enquadramento, interessa-nos começar pelas propostas artísticas de 

Ramón Gómez de la Serna, quem compreende suas “conferências” como 

intervenções artísticas e políticas (não por qualquer filiação partidária, mas pelo 

modo como pensa a linguagem). Ainda que historicamente lhe seja atribuído o papel 

de escritor (assim é “nomeado”), as produções de Ramón
2
 funcionaram sempre na 

fronteira entre as artes, como ocorre com diversas manifestações das vanguardas 
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do início do séc. XX. Em Madri, sua cidade natal, Ramón esteve diretamente ligado 

aos movimentos de aproximação do futurismo, dadaísmo e do surrealismo com o 

contexto artístico espanhol
3
, ainda que seu anarquismo o levasse a estabelecer sua 

própria vanguarda, nomeada por alguns autores como “ramonismo” (MARTÍNEZ-

COLLADO, 1997; SARMIENTO, 2009). Desde 1910, quando participa da Salon des 

Indépendants em Paris, toma como tarefa a experimentação e a propagação de uma 

arte politicamente ampliada. Segundo Ana Martínez-Collado, em La complejidad de 

lo moderno: Ramón y el arte nuevo: 

Establecerá, entonces, un primer contacto con los nuevos 
movimientos plásticos, cuyas intenciones eran las mismas que él se 
había estado planteando respecto al sentido del arte en el nuevo 
siglo. Sintió, además, que se abrían las puertas de una esperanza. 
“Era un barracón lleno de luz – recordaba años después en Ismos– 

más natural dentro que fuera. Se sentía que allí estaba la barricada y 
trinchera del porvenir”. (MARTÍNEZ-COLLADO, 1997, p. 68) 

Em 1912, em um movimento que incluiria os Calligrammes (1914) de Guillaume 

Appolinaire ou das Paroles in Libertà (1913) de Filippo Tommaso Marinetti, Ramón 

criaria suas “greguerías”, frases breves  que surgiriam do choque entre pensamento 

e realidade, e cuja estrutura linguística se formaria através da soma de humor e 

metáfora: humor + metáfora = gregueria
4
. 

Tomando o Café Pombo como sede para as mais diversas experimentações, 

apresenta em suas tertúlias semanais – denominadas “Sagrada cripta del Pombo” – 

diversas performances. Decidido por fugir deliberadamente dos campos restritos, 

evitaria a denominação de “grupo literário”, afirmando que a produção “Pombiana” 

deveria ser “absolutamente radical”. De acordo com José Antonio Sarmiento (2009), 

nestes eventos aconteceriam uma série de atividades, dentre elas “fazer gestos”: 

Ramón convirtió la sagrada cripta de Pombo, un lugar “vetusto”, en 
un espacio de creación, donde además de comentar la actualidad, se 
juega, se dibuja y se “hacen gestos”. Concibe un espacio para 
fomentar la participación, quemar el aburrimiento y provocar el “azar 
pintoresco”, que, en sus propias palabras, es otro azar más 
“convincente y entretenido”. (SARMIENTO, 2009, p. 25) 

Dentre tais atividades coletivas destacam-se os exercícios ou “jogos” com a 

linguagem, como os “mosaicos”, onde se escolheria uma palavra para então se 
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recrear o máximo de variações semânticas possíveis. Além de desenhos (riscados por 

vários participantes), estariam entre suas experiências a “transfiguração” de objetos, 

que sofreriam uma ressignificação nos moldes dos readymades duchampianos. Em 

uma delas, por exemplo, um cubo de açúcar, seria convertido em um objeto de marfim 

para que pudessem jogar dados (SARMIENTO, 2009, p. 25).  

Segundo o próprio Ramón Gómez de la Serna, a partir dessas experimentações 

produzidas durante a “Sagrada Cripta de Pombo”, suas “conferências” – 

apresentadas em diversas situações, lugares e instituições – foram assumindo 

claramente um caráter artístico, mantendo ainda uma tensão política que colocava 

sob o foco crítico a figura do orador e sua fala, ambos considerados neutros 

segundo os pressupostos tradicionais tanto do espaço da arte quanto da espaço 

público político. Neste sentido, ainda que pertencentes ao âmbito das vanguardas 

modernas, performances como as vistas em “El orador” (1928), tomadas sob a 

perspectiva atual, permitem – como ocorre com as proposições duchampianas – 

uma reflexão sobre os enquadramentos institucionais da arte e da esfera pública, 

bem como o caráter discursivo, ou seja social, que determinam essas molduras. 

Com sua grande mão de borracha, Ramón encena, no filme El orador
 5
, os gestos 

pomposos com os quais os “grandes” narradores e artistas costumam apresentar-se 

diante da esfera pública, a fim de assegurar uma suposta racionalidade e, 

consequentemente, a legitimidade de suas falas. 
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Monólogo de Ramón Gómez de la Serna rodado em 1928, por Feliciano Vítores. 

 

Já em suas Conferencias maletas, que mais tarde se converteram em Conferencias 

baúl
6
, Ramón se apresentaria diante do público com uma mala cheia de objetos, na 

sua maioria adquiridos no mercado de rua de Madri, el Rastro, que ia apresentando 

conforme falava e gesticulava (SARMIENTO, 2009, p. 29). A proximidade dessas 

performances com aquelas produzidas por vendedores de rua ou feirantes 

demonstra o modo como Ramón enquadrava a relação da arte e seus sistemas de 

exposição, distribuição e divulgação com aquelas do mais mundano mercado. A 

ressignificação e a revaloração do objeto a partir de sua inserção em um 

determinado quadro discursivo era claramente encenado, atingindo ao mesmo 

tempo o debate sobre a arte como empreendimento nominalista, investigado 

também por Duchamp, quanto questões de valor próprias do âmbito simbólico das 

mercadorias. 

Em um texto que publica em Madri, em 1924, na revista Pombo II (La sagrada cripta 

de Pombo), intitulado “Mis conferencias”, Ramón elabora suas propostas a medida 

que indica a necessidade de se criticar as pretensões dos discursos e 

procedimentos institucionais. 

Hay que variar el sentido de la conferencia. [...] La conferencia 
mediocre, en que se va a hablar de cosas vagas, soporíferas y un 
poco sabidas, no la comprendo. Por eso en la necesidad de dar 
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conferencias -as más irremediables, las más precisas, las más 
cómodas-, tengo ya armado mi plan. La primera versará sobre “Los 
faroles”, como lo he comunicado al Ateneo Obrero de Gijón, que me 
llevará a ocupar su cátedra en octubre: “Ustedes hagan los que 
quieran pero yo no siento lo sublime, es decir, lo que se queda a 
media sublimidad siempre, y mi tema serán ‘Los faroles’, los pobres 
faroles de la calle”. Aceptaron, y desde entonces yo apunto cada día 
un nuevo pensamiento sobre los faroles a la luz de los ídem. […] 
Desprecio y odio esa grotesca seriedad humana de los actos 
públicos que creen que no es estéril toda sesión académica que no 
aporta ni nueva cordialidad, ni nuevo conocimiento, ni nueva 
literatura. Por eso descompongo esos actos públicos siempre que 
puedo y rompo su patrón. (GÓMEZ DE LA SERNA, in SARMIENTO, 
2009, p. 73) 

Já na conferência apresentada no Cine-Club de Madrid, em 26 de janeiro de 1929, 

sob o fundo branco da tela de cinema, Ramón aparece, vestido cerimoniosamente, 

com a pele pintada de negro.  

     

Ramón Gómez de la Serna, em sua conferência no Cine-Club de Madrid,  
26 de janeiro de 1929; e Ramón Gómez de la Serna, em Conferencia ½ ser, 1929. 

 

Em carta a La Gaceta Literária de Madri, publicada no mesmo ano, Ramón comenta 

sua ação: 

Una de las cosas que más irritan en mí es que descompongo la 
seriedad y tiesura de los otros y sus chaquets y levitas, siendo el 
mayor peligro de mi oratoria que es jazzbandática y tiene suprimido 
el halago sentimental. [...] Todos quieren encontrar cosas nuevas, 
pero no tienen nueva generosidad en su vida privada y mantienen las 
mismas hipocresías en medio de la vida superada que les gusta 
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espectar. [...] Nos insultarán con las mismas palabras que hemos 
salvado de la nada, pero hay que demostrar que hay otra vida fuera 
de toda convención, en la plena desenvoltura consciente y educada. 
[...] Sólo una vez he hablado frente al encerado blanco, y fue 
disfrazado de negro, pintado hasta el alma. Quería hablar del jazz y 
que se me creyera un poco más y no se desconfiase de mí cuando 
hablase de las selvas vírgenes y del Mississippi. […] A aquella 
conferencia llevé un insulto escondido, que hubiera lanzado al que 
me interrumpiese un: “¡Borocotó anababá!” que hubiera hecho polvo 
al enemigo. Negro de escribir, de sentirme incomprendido y de 
esperar; me siento verdadero negro, risa por fuera y a más triste 
pasión por dentro. Pude tener en aquella sesión la mano más 
expresiva del mundo, la mano negra que señala en los mapas, en los 
bosques inexplorados, en las salidas del mundo y la salida para caso 
de incendios. […] Ya sabía yo que siendo negro se corría el peligro 
del linchamiento, pero siendo intelectual el peligro es el mismo que 
siendo negro, y muchas veces había corrido ese albur. Quizás me 
excedí un poco en las negruras, pero es que yo quería ser de las 
regiones centrales de la Nigricia, del sitio más negro de los negros. 
[…] No hubo muy malos comentarios a aquella conferencia, pero los 
nacionalistas dijeron: “¡Ya es ocurrencia del Cineclub la de traer un 
orador negro cuando tenemos tan buenos oradores blancos!” 
(GÓMEZ DE LA SERNA, In: SARMIENTO, 2009, p. 79-80) 

Vale lembrar que, como parte da programação do Cine-club, a conferência foi 

apresentada como introdução ao filme El cantante de jazz (The Jazz Singer, 1927, 

de Alan Crosland), cujo personagem principal, de família judia, aparece no filme 

pintado de negro. Embora não tenhamos registro de seu discurso, além de algumas 

fotografias e seus comentários posteriores (na citação acima), a duplicação é 

bastante significativa, já que responde visualmente – com a mesma moeda – ao 

insulto do filme, indicando ao mesmo tempo um possível descentramento da figura 

do orador em direção a outras vozes e o caráter racista da indústria cinematográfica 

da época.  

No final da artigo de La Gaceta Literária, Ramón comenta a fricção institucional 

gerada por sua performance, mencionando explicitamente as tensões raciais que o 

filme americano perpetuaria, sem deixar que passasse desapercebidos a hipocrisia 

e o paternalismo próprios daquela plateia madrilena. 

Aquella tarde comprometí más mi entrada en la Academia y mi 
posible viaje a Norteamérica, pues las aduanas de Nueva York no 
podrán olvidar que yo “fui negro una vez”, así como en el caso de un 
amigo mío no olvidaron que había sido amamantado por un ama 
negra. Pero una mayor piedad por el negro debió quedar en la sala, y 
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la protesta más viva por eso que se hace con los negritos recién 
nacidos al arrancarles el cuero cabelludo para forrar los gabanes 
astracanados. (GÓMEZ DE LA SERNA, In: SARMIENTO, 2009, p. 
79-80) 

A importância dessa “transfiguração” – inicialmente prevista para o contexto específico 

da apresentação do filme americano (nos moldes das práticas em site-specific), mas 

que tensiona os pressupostos de neutralidade do orador, em qualquer situação – 

pode ser notada no uso que faz desse procedimento (de mudança de cor de pele) em 

outras conferências. Na Conferencia 1/2 ser (Fig. 3) que oferece no entreato de sua 

peça de teatro Los medios seres (1929), aparece, assim como seus personagens, 

com a metade de seu corpo pintado de negro (SARMIENTO, 2009, p. 29). 

Percebe-se, portanto, por meio dessas experiências performáticas de Ramón 

Gómez de la Serna, que as transformações do estatuto do objeto artístico moderno 

não podem ser consideradas apenas sob a perspectiva de mudanças formais, onde 

a “performance” seria simplesmente adicionada à lista de categorias tradicionais 

(pintura, escultura, desenho, gravura). Se a incorporação de elementos temporais, 

próprios de qualquer ação, já abalaria os preceitos canônicos atribuídos às 

espacialmente delimitadas Belas Artes, essas ações provocam modificações mais 

profundas, já que, para além de um estilo, gênero ou categoria, essas propostas 

direcionam nosso olhar para o quadro conceitual da arte, depositando sua atenção 

na construção discursiva
7
 que dá forma a todo campo institucional. Neste sentido, a 

ação é entendida como manifestação política, conforme Hannah Arendt (2010), e 

onde aquilo que seria recalcado, oprimido, ofuscado, torna-se aparente. 

Podemos dizer que, de acordo com as posteriores formulações de J. L. Austin, em 

How to do things with words, a partir também de conferências (ministradas em 

Oxford e Harvard entre 1951 e 1955)
8
, e Judith Butler, em Excitable Speech: a 

politics of the performative, de 1997, Ramón experimentaria, em suas 

“conferências/performances”, a vulnerabilidade dos “atos de fala”, já que se 

baseariam em uma relação inseparável e incongruente entre o corpo e a fala, bem 

como entre a fala e seus efeitos (BUTLER, 1997, p. 12). Ao se deter sobre que o 

modo como a violência atravessa a linguagem, e como operaria nos insultos, injúrias 

e ameaças verbais, Butler conclui: 
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If the speaker addresses his or her body to the one addressed, then it 
is not merely the body of the speaker that comes into play: it is the 
body of the addressee as well. Is the one speaking merely speaking, or 
is the one speaking comporting her or his body toward the other, 
exposing the body of the other as vulnerable to address. As an 
"instrument" of a violent rhetoricity, the body of the speaker exceeds 
the words that are spoken, exposing the addressed body as no longer 
(and not ever fully) in its own control. (BUTLER, 1997, p.12-13) 

Vale lembrar que os argumentos de Butler aqui dão base à emergência da Teoria 

Queer, já que permite duvidar da possibilidade de um “sujeito soberano” (cujo 

controle da fala garantiria a efetividade do ato), pressupondo que haja um fracasso 

nos efeitos dessa performatividade do “ato de fala”. A resposta a uma ameaça verbal 

poderia, assim, ser ressignificada e devolvida a partir de outra posição, resistindo à 

opressão. 

The revaluation of terms such as "queer" suggest that speech can be 
"returned" to its speaker in a different form, that it can be cited against 
its originary purposes, and perform a reversal of effects. More 
generally, then, this suggests that the changeable power of such 
terms marks a kind of discursive performativity that is not a discrete 
series of speech acts, but a ritual chain of resignifications whose 
origin and end remain unfixed and unfixable. (BUTLER, 1997, p. 14) 

É interessante notar a importância para Butler da vulnerabilidade – ou poderíamos 

dizer, da abertura, da precariedade e da indeterminação – desses “atos de fala”, o 

que a aproxima tanto de teóricos políticos como Chantal Mouffe e Ernesto Laclau, 

para quem o sentido do social está sempre incompleto e precariamente determinado, 

dependente de uma articulação hegemônica, quanto de Ludwig Wittgenstein que, 

como J. L. Austin, investiga os limites da linguagem e sua indeterminação, mas 

também dos pressupostos duchampianos quanto ao “ato criador”. 

Ainda que, como tentamos apontar, algumas práticas artísticas ligadas às 

vanguardas históricas já começassem a explorar essa performatividade aberta da 

palavra, será na década de 1950 que algumas dessas ideias seriam explicitadas a 

partir da filosofia da linguagem e da arte. 

Entre 1951 e 1954, John Langshaw Austin inicia sua série de conferências, 

ministradas inicialmente em Oxford, e em 1955, em Harvard, que geraria seu livro 

How to do things with words. Alinhado à filosofia analítica, nestes escritos 
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(retomados por Butler), Austin defende o caráter performativo da linguagem verbal, 

questionando sua concepção como instrumento puramente descritível, sempre 

passível de avaliações falsas ou verdadeiras. Logo no início do livro, demonstra 

como algumas frases se constituem como atos e define sua noção de “performativo”. 

To name the ship is to say (in the appropriate circumstances) the 
words ‘I name, &c.’. When I say, before the registrar or altar, &c., ‘I 
do’, I am not reporting on a marriage: I am indulging in it. What are 
we to call a sentence or an utterance of this type? I propose to call it 
a performative sentence or a performative utterance, or, for short, ‘a 

performative’. The term ‘performative’ will be used in a variety of 
cognate ways and constructions, much as the term ‘imperative’ is. 
The name is derived, of course, from ‘perform’, the usual verb with 
the noun ‘action’: it indicates that the issuing of the utterance is the 
performing of an action – it is not normally thought of as just saying 
something. (AUSTIN, 1975, p. 6-7) 

Tal elaboração de Austin encontra ressonância nos trabalhos e palavras de Marcel 

Duchamp quanto ao “ato criador”, responsáveis pela compreensão do 

funcionamento da arte como empreendimento nominalista. De acordo com as 

formulações dos readymades (muito exploradas pelos artistas conceituais a partir 

dos anos 1960), a colocação de algo como arte corresponderia à sua “nomeação” 

como arte, como ato. “Isto é arte” faz parte do grupo de performative sentence 

(“frases performativas”), descritas por Austin na citação acima. Em um texto sobre a 

relação da palavra com o campo da arte a partir do Moderno, o artista Ricardo 

Basbaum cita Luc Lang referindo-se ao procedimento duchampiano: 

[...] um empreendimento nominalista que não somente perturba e 
reinventa a relação, aparentemente estável e natural, que liga as 
palavras às coisas [...] mas que sobretudo redefiniu ou indefiniu o 
sentido da palavra arte, a qual não se funda mais sobre as condições 
a priori de produção da obra [...] mas a partir das condições a 
posteriori de sua recepção, através do preenchimento das condições 
de enunciação de ‘isto é arte’ por três instâncias que se entrecruzam: 
autor, público e instituição. O ato plástico duchampiano se realizaria 
no intervalo que separa e que liga a palavra e a coisa, um intervalo 
de indeterminação [...]. (LANG apud BASBAUM, 1995, p. 383) 

Apresentado em 1957, o texto/conferência de Marcel Duchamp, O ato criador, além 

de indicar uma mudança na concepção da palavra “arte”, concebida 

tradicionalmente sob a forma de um adjetivo para “arte” como substantivo – “arte 

pode ser ruim, boa ou indiferente, mas, seja qual for o adjetivo empregado, devemos 
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chamá-la de arte, e arte ruim, ainda assim, é arte, da mesma forma que a emoção 

ruim ainda é emoção” (DUCHAMP, 2004, p. 73) –, o que já desestabiliza a palavra e 

o campo tal como seria pressuposto, também aposta na indeterminação
9
 do “ato 

criador”, desafiando a “soberania do sujeito” propositor (BUTLER, 1997). 

[...] na cadeia de reações que acompanham o ato criador falta um elo. 
Esta falha que representa a inabilidade do artista em expressar 
integralmente a sua intenção; esta diferença entre o que quis realizar 
e o que na verdade realizou é o “coeficiente artístico” pessoal contido 
na sua obra de arte. Em outras palavras, o “coeficiente artístico” 
pessoal é como que uma relação aritmética entre o que permanece 
inexpressão embora intencionado, e o que é expresso não-
intencionalmente. [...] devemos lembrar que este “coeficiente 
artístico” é uma expressão pessoal da arte à l’état brut, ainda num 

estado bruto que precisa ser “refinado” pelo público. (DUCHAMP, 

2004, p. 73) 

A partir dessas formulações, é interessante lembrar que na mesma década em que 

Duchamp ministra essa conferência (1957), defendendo sua concepção do “ato 

criador” como ato em aberto, temos uma re-emergências de práticas performáticas 

no campo da arte. Nesse momento, seus trabalhos passam por uma grande revisão, 

retornando (agora em posição central) ao debate artístico, a partir da prática de 

artistas americanos como Robert Rauschenberg – sempre citado junto a Jasper 

Johns como os neodadás responsáveis pelo retorno duchampiano – que conviveram 

com John Cage em suas aulas no Black Moutain College ou na New School for 

Social Research em Nova York. Vale lembrar que Rauschenberg participa, ainda em 

1952, dos “eventos” promovidos por Cage no Black Moutain College, como no caso 

de Untitled event (1952). Além de Rauschenberg, Allan Kapprow e outros vários 

artistas ligados ao Fluxus, como George Brecht, La Monte Young, Dick Higgins, 

Allison Knowles e Al Hansen frequentariam assiduamente as aulas de Cage.  Com 

formações em música, Yoko Ono também participa do círculo de Cage em Nova 

York, enquanto Nam June Paik o conheceria no Internationale Ferienkurse für neue 

Musik, em Darmstad, na Alemanha, em 1958. Nesse sentido, as propostas de Cage, 

seu interesse tanto pelas experiências das vanguardas quanto por “performances” 

ampliadas, e sua relação com a linguagem, fizeram emergir no contexto americano, 

que já havia conquistado seu lugar hegemônico no âmbito da arte, uma série de 

propostas, com denominações específicas. No caso de Cage e seus alunos mais 
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próximos, inseridos no Fluxus, as práticas eram frequentemente enquadradas sob o 

termo “event”. No caso do artista alemão Joseph Beuys, também ligado ao Fluxus 

durante certo período, “aktion” será usado para denominar suas experiências 

performáticas, ainda que, de modo distinto, suas aulas (como aquelas na Free 

International University - FIU) também sejam consideradas parte de sua produção 

performática. Já Allan Kapprow, como é bem sabido, irá cunhar o termo “happening” 

para suas apresentações a partir de 1959. Podemos considerar também as 

“décoll/ages” de Wolf Vostel como propostas de ações, que neste mesmo período, 

consolidaria tais práticas corpóreo-espaço-temporais como parte do conjunto de 

manifestações próprias do campo da arte (SIMMEL, 1998). A importância de se 

indagar sobre essa diversidade de nomenclaturas reside em considerarmos que 

essas práticas resistiam à redução de suas propostas à uma categoria, a 

“performance”. 

Do ponto de vista das conferências como performances, tão caras a Ramón Gómez 

de la Serna, será John Cage (que como vimos é figura chave na virada da arte 

americana dos anos 1940 para os 1960) quem, neste ambiente, estenderá ao limite 

a possibilidade da linguagem “agir” artística e politicamente. Como parte de suas 

investigações sobre  a deshierarquização dos papéis do compositor, intérprete e 

ouvinte (CAGE, 2006) através de experiências sobre o silêncio, a Lecture on Nothing 

(1959) é uma de suas “peças” mais relevantes. O texto começa com assim: 

I am here, and there is nothing to say. If among you are those who 
wish to get somewhere, let them leave at any moment. What we re-
quire is silence; but what silence requires is that I go on talking. 
(CAGE, 2007, p. 109) 

Nessa e em outras conferências/eventos, Cage atribui à fala pausas e uma 

temporalidade, que recolocam o andamento das palavras em uma cadência 

estranha à oratória convencional. O mesmo acontece em 45’ for a speaker (1954), 

onde prevê também gestos e situações vocais, como levantar a mão ou tossir em 

momentos precisos da fala (CAGE, 2007, p. 146-192), em Indetermination (1958) – 

quando indica um minuto de fala para cada história que conta; se a história é curta 

tem que estendê-la, se é longo tem que apressá-la (CAGE, 2007, p. 260) –, ou em 

Lecture on something (1959), cujo texto retorna “ao nada” da seguinte forma: “This is 
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a talk about something and naturally also a talk about nothing”. (CAGE, 2007, p. 128) 

Também aluna do New School for Social Research, na década de 1950, a artista (e 

também escritora) Eleanor Antin investiga desde dos anos 1970 questões relativas a 

construções de identidade, através de performances. Construindo pontes entre a 

produção conceitual e as práticas feministas, mantém o foco no modo como a 

linguagem poderia contribuir para a desestabilização de identidades. Em sua 

produção, muitas das performances são apresentadas em vídeo ou em fotografias, 

objetos que tem construído a história dessas práticas e, para bem e para o mal, 

contribuído para a consolidação da performance como categoria. A seus 

personagens são atribuídos nomes que compõe seu complexo identitário. 

 

Eleanor Antin, Portraits of the King, 1972 

 

Em On Linguistic Vulnerability, sua introdução ao livro Excitable Speech, já citado, 

Judith Butler comenta os autores que deram base a seu argumento, indicando além 

de J. L. Austin, a escritora Toni Morrisson e o modo como se refere à “violência da 

representação”. Citando Morrison, comenta “a linguagem opressiva faz mais que 

representar a violência; é violência”. Chega, consequentemente, ao modo como 

agimos sobre a linguagem, como a linguagem “age” e a linguagem como uma de 

nossas ações. 

We do things with language, produce effects with language, and we 
do things to language, but language is also the thing that we do. 
Language is a name for our doing:  both  "what" we do  (the name for 
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the action that we characteristically perform) and that which we effect, 
the act and its consequences.  (BUTLER, 1997, p. 8) 

Já do ponto de vista das manifestações produzidas no contexto latino-americano, 

podemos supor alguma influência de Ramón Gómez de la Serna, a partir de suas 

viagens pelo Chile e Uruguai ou após seu exílio em Buenos Aires a partir de 1936. 

Embora pouco se encontre sobre o impacto de suas performances nas 

manifestações, ditas de “vanguarda”, argentina nos anos de 1960 e 1970, Ramón 

manteve-se em atividade quase até sua morte, em 1963, com forte atuação em 

revistas, publicações e “conferências” (SARMIENTO, 2009). Um dos artistas cuja 

prática parece se aproximar muito se suas propostas, e que como ele, realiza 

diversas viagens entre América Latina e Europa (Espanha e França), é Alberto 

Greco. Com aguçada atenção para a linguagem como modo de assinalamento, 

nomeação e, portanto, constituição do trabalho de arte, Greco irá desde os anos 

1960, atribuir a si ou a outros a palavra “arte”, o que o levaria à série “Vivo Dito”
10

. 

Tal estratégia de “señalamiento” será fundamental na prática de vários artistas 

argentinos que, através de pesquisas conceituais, pensam a relação da arte com o 

social e o político. Edgardo Antonio Vigo, por exemplo, produzirá uma série de ações 

onde o gesto de “assinalar” é explorado para além da figura do artista, como em 

Señalamiento I: Manojo de semáforos (1968) (DAVIS, 2009, p. 102).  

 

Oscar Bony, Familia Obrera, 1968 
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Outra performance onde se investiga os processos de construção de identidade 

como relações sempre em aberto, a partir da linguagem, tocando ainda em questões 

políticas, econômicas e artísticas é a performance Familia Obrera (1968), de Oscar 

Bony. É interessante notar que a inserção institucional e histórica do trabalho que 

levou à exposição a fotografia da performance emoldurada – onde se vê a figura de 

um homem, uma mulher e uma criança (com um livro aberto no colo) sobre um 

pedestal, assinalada por uma pequena plaqueta que diz: “Oscar Bony, ‘La Familia 

Obrera’, 1968, Luis Ricardo Rodriguez, matricero de profesión percibe el doble de lo 

que gana en su oficio por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la 

muestra”
11

 – provocou mais um elemento de tensão no que diz respeito às 

identidades em jogo na performance. A fotografia de grande formato foi ampliada em 

duas metades, gerando uma linha (nos termos de Lygia Clark, uma “linha orgânica”) 

que divide a mulher e a criança de um lado e o homem (denominado como 

“trabalhador” pela placa) do outro. Essa divisão, talvez ocasional, nos remete aos 

longos debates que dividem a teoria política de Esquerda. Por um lado, há aqueles 

que insistem em manter a centralidade da luta de classe, por outro, aqueles que não 

podem mais conceber uma esfera pública que se abstenha dos antagonismos 

provenientes das mais diversas lutas emergentes a partir do século XIX, antes 

relegadas ao privado. É nesta segunda vertente que se baseiam, obviamente, tanto 

as investigações de Judith Butler, quanto a reflexão aqui apresentada, apostando na 

potência do debate sobre a dimensão política da arte. 

 

 
Notas 
1
 A noção de partitura será desenvolvida por artistas próximos a John Cage, e levada para as práticas Fluxus, 

conforme apontaremos mais adiante. 

2
 Utilizaremos deliberadamente seu primeiro nome como referência, devido ao modo como o próprio autor 

gostava de ser chamado, e portanto vem sendo referido em vários textos sobre sua produção. 

3
 O livro Ismos (1931) é um importante exemplo de seu comprometimento com a divulgação das manifestações 

das vanguardas europeias do início do século XX. 

4
 Ainda que se possa traduzir “greguería” como balbúrdia, considerando a entrada referente ao termo no 

Dicionário da Real Academia Española, na tradução literária de Greguerías, de Ramón Gómez de la Serna, feita 
no Brasil por Sérgio Alcides, lê-se: “Na tradução para o português, as greguerias perdem o acento. Em 
compensação, ganham um pingo.” 

5
 Em “El orador”, temos um monólogo de Ramón Gómez de la Serna rodado por Feliciano Vítores, em 1928, e 

apresentado em uma das sessões do Cine-club Español, que funcionou entre 1928 e 1931. O título do filme foi 
dado pelos programadores do Cine-club madrileno, já que não trazia nenhuma cartela inicial ou final. In: El 
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Orador. Disponível em http://www.ramongomezdelaserna.net/Abc0d.elorador.htm. Acessado em 26 de maio de 
2015. 

6
 Percebe-se o paralelo com as caixas de Marcel Duchamp, como a Boîte-en-valise (1935-41). 

7
 Sobre o assunto, ver também FRASER, Andrea. Da crítica às instituições a uma instituição da crítica. In: 

Concinnitas Revista do Instituto de Artes da UERJ, Rio de Janeiro, Ano 9, Vol. 2, nº 13, dezembro de 2008. 

8
 Interessante notar que o principal livro de J. L. Austin, How to do things with words, é estruturado a partir de 

doze conferências, ou seja, textos “performados” em atos de fala, posteriormente traduzidos em escrita. 

9
 Vale lembrar que a abertura quanto ao ato criador, formulada por Duchamp, tem seu paralelo também na 

filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein, próximo a Austin, que morto em 1951, tem suas Investigações 
filosóficas publicadas em alemão e inglês, em 1953. Neste livro, escrito sob a forma de parágrafos numerados, 
Wittgenstein investiga a indeterminação da linguagem tal como seria articulada na vida cotidiana, sua 
ambiguidade e sua função como sistema arbitrário de nomes, ao mesmo tempo em que questiona a ideia da 
possível existência de algo que pudéssemos classificar como linguagem particular. As reflexões em 
Investigações foram de extrema importância para os artistas como Joseph Kosuth, além de oferecer um campo 
fértil de experimentações para a arte conceitual como um todo. 

10
 Segundo Ana Longoni (2014, p. 31), “Greco acuña desde 1962 los vivo-dito y otras modalidades de practicar el 

arte involucrando su propio cuerpo y el de otros como soporte privilegiado de sus manifestaciones. Realizados 
en distintos lugares del mundo, los vivo-dito consisten en señalamientos realizados en la calle (generalmente 
marcados mediante un trazado circular de tiza y a veces solo por el gesto de la mano), en su mayoría alrededor 
de personas (desde una vendedora ambulante hasta Jackie Kennedy) y a veces encerrando objetos (un 
carromato), animales (un burro) o situaciones (un obrero yendo al trabajo, una señora colgando la ropa)”. 

11
 Este desdobramento do trabalho faz parte da coleção permanente do MALBA, e costuma estar sempre em 

exposição. A descrição aqui se refere à obra vista em visita ao museu, em 2014. 
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