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RESUMO 

O texto tem faz um breve relato acerca das experimentações com videoperformance que 
realizei com outros artistas, em Porto Alegre, nos anos oitenta.  A descrição de alguns dos 
trabalhos permite atualizar especificidades dos processos realizados e expõe algumas 
singularidades no modo de pensar a edição. A partir da observação e reedição desses 
arquivos gravados há décadas atrás vejo as gravações como interfaces de dupla 
performatividade.   
 
PALAVRAS-CHAVE 

Videoperformance; imagens de arquivo; performatividade; presença; interface. 
 
 
ABSTRACT 

The text is a brief report about the experiments on video performance art I have done with 
other artists, in Porto Alegre, in the eighties. A description of some of the works allows to 
understand specifics of processes realized and exposes some significant definitions about 
that. From the observation and the new edition of these files recorded decades ago I propose 
to think the recording as an interface of double performativity. 
 
KEYWORDS 

video performance; archive images; performativity; presence; interface. 
 

 



 

1296 
 

ANOTAÇÕES SOBRE O ESTÚDIO 88: PESQUISA DE VIDEOPERFORMANCE 

Elaine Athayde Alves Tedesco / Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Comitê de Poéticas Artísticas 

 

Estúdio 88: primeira nota 

Em 1986, o artista e performer Guto Lacaz ministrou um workshop de performance 

no Departamento de Artes Visuais, um grupo de alunos participou das atividades: 

eu, Lucia Koch, Marion Velasco, Gaudêncio Fidelis, Lorena Buys Geisel e Edu 

Veríssimo, entre outros. Desde então, passamos a realizar, por certo período, 

múltiplas ações, vivências considerando os princípios o que é performance segundo 

Lacaz – inter-relação entre ação, corpo, tempo, espaço e objetos. Planejamos uma 

publicação – o Dia P –, nunca finalizada, mas para a qual cada um criou uma 

fotoperformance (sequências de ações para imagens estáticas) e também projetou 

sua página. 

Dois anos depois, eu, Lucia Koch e Marion Velasco criamos duas performances para 

teatro ─ Mucosa: quando as damas esperam o convite pra dançar ─ apresentada na 

sala Álvaro Moreira, e ─ Salão Performance ─ apresentada no teatro da Reitoria da 

UFRGS. Foi, depois disso, que nós três, dando continuidade às nossas vivências e 

leituras sobre performance e vídeo, pensamos num projeto de arte com cruzamentos 

entre a performance e o vídeo ─ o Estúdio 88: pesquisa de videoperformance. Era o 

final dos anos de 1980, e estávamos encerrando nossa formação no curso de 

Bacharelado em Artes Visuais, quando o Departamento de Artes Visuais no Instituto 

de Artes da UFRGS, sob a coordenação de Carlos Pasquetti, adquiriu a primeira 

câmera de vídeo. Percebemos a confluência de interesses e oportunidade para 

realizar esse projeto como pesquisa acadêmica e conseguir recursos. Assim, 

estruturamos a pesquisa e buscamos o financiamento da Fapergs, depois de 

aprovado o projeto, conseguimos, por meio do Departamento de Artes Visuais, uma 

sala no oitavo andar do Instituto de Artes, que ficou reservada para o projeto durante 

um mês. Convidamos outros colegas, artistas, bailarinos e músicos para 

participarem: Mara Alvares, Paulo Biurrum, Ignês Borgese, Flávio Roberto 

Gonçalves, João Guimarães, Mauro Garcia Dahmer, Claudia Sacks, Lígia Binhetti, 

Adriana Torres, Richard John, Otávio, entre outros.  

No ano seguinte, Marion Velasco desenvolveu outro projeto de pesquisa, orientado 

por Mara Alvares, a fim de conseguir recursos para editar parte do material. O 
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trabalho resultou no vídeo ─ Trabalhos para o mundo. Infelizmente, o material foi 

danificado pela umidade e está perdido. Apesar dessa perda e do tempo 

transcorrido, alguns dos vídeos captados durante Estúdio 88 estão em boas 

condições em minha estante de livros, e esse foi um dos motivos para organizar a 

atual pesquisa. 

Segunda nota: ver, esquecer e rever 

Quando escolho criar algo com o vídeo, e não com fotografias ou objetos, faço isso 

pensando nele como um meio que carrega o meu interesse pela precariedade dos 

sistemas, pela possibilidade de mobilidade e facilidade de compartilhamento, pelo 

uso dos mais variados suportes de apresentação ou, no caso das projeções, no uso 

de arquitetura, objetos e pessoas como anteparos. Gravo vídeos considerando o 

reconhecimento dos limites e as características dos equipamentos e seus formatos, 

bem como a possibilidade de apreciação doméstica, longe dos espaços de 

exposição.  

Tenho a vaga impressão de ter deliberadamente gravado muitas cenas, nos anos de 

1980 e 1990, pensando que talvez fosse interessante guardar o material para usar 

no futuro, um material que eu poderia ver de outro modo, como se fossem memórias 

dormentes. Na atualidade, vejo essas gravações não apenas como documentos, 

trato-as como material para a criação.  

Ver e rever as imagens do Estúdio 88, trouxe-me a lembrança de que havia um 

compartilhamento de experiências entre artistas, bailarinos e músicos muito 

significativo em Porto Alegre nos anos de 1980 e, por isso, as influências de parte a 

parte ocorriam com frequência.  

O processo de trabalho que estou realizando com esse material tem como 

ordenação a digitalização, revisão, regravação e pós-produção dessas imagens, 

juntamente com a gravação e inclusão de cenas atuais.  

Mistura impura em frágil estado transitório 

Costumo dizer e já escrevi que "as fitas e os DVDs dispostos na minha estante de 
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livros parecem caixas, são objetos dormentes. Guardam, em repouso, trabalhos em 

videoarte que necessitam de equipamentos leitores com energia elétrica para serem 

atualizados e, aí sim, vistos".  

É curioso como um objeto nomeado vídeo só possa ser visto dessa maneira, às 

vezes, fico imaginando estar com eles no meio da floresta amazônica ou em 

qualquer outro lugar sem luz e, então, o que fazer com esses objetos? Não seria 

possível mostrar, pois, sem luz e equipamentos leitores, nada se vê além da mídia, 

sua forma e material.  

Quando é possível ver e com atenção observar sua aparência, um vídeo em VHS é 

luz, ponto, linha, textura, varredura, camada, janela, recorte, duração. A tecnologia 

de fitas magnéticas, um material físico de frágil inscrição, tem como consequência 

gravações com ruídos. É frágil, fugaz, precária, transitória, fragmentada e ruidosa.  

A edição na época do Estúdio 88 era linear e funcionava mais ou menos assim: as 

imagens e sons passavam entre gravadores, de fita para fita, em sequência 

contínua, e, a cada etapa do processo de edição, quando as cenas eram passadas 

de uma fita para outra, as imagens perdiam definição, o que gerava resultados, 

muitas vezes, decepcionantes. Por fim, com o tempo, as cores se descolavam das 

figuras e o som ficava sem sincronização. Essas especificidades do vídeo analógico, 

sua precariedade, foram adotadas, por alguns artistas, como uma potência de 

operação com a estrutura da linguagem, porém, para outros, era uma tecnologia a 

ser ultrapassada. Eu sempre me interessei por esses limites e, ao longo dos anos da 

década de 1990, criei alguns trabalhos nos quais explorei intensivamente essas 

perdas geradas pelas passagens de uma fita a outra.  
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Sequência de frames do vídeo In-Pressione, original em VHS, 0:10'40'', 1990 

Destaco aqui o In-Pressione criado como trabalho final para o curso de Videoarte, 

ministrado por Doug Hall, na ECA-USP, em 1990, e apresentado no MAC – SP, no 

pavilhão da Bienal, em dezembro daquele ano. O trabalho formado por colagens de 

cenas de paisagens e de ações foi editado, na época, com uma máscara plástica 

circular em frente a um monitor de televisão. As gravações eram passadas do 

aparelho reprodutor de vídeo para a TV, com a câmera posicionada na sua frente, 

eu gravava novamente, depois, passava essa fita para o aparelho reprodutor e a 

gravava direto da câmera novamente e assim por diante, isso muitas vezes até que 

basicamente o que se consegue ver sejam os pontos luminosos do aparelho. O 

trabalho frisa aspectos do vídeo analógico – a linearidade, a perda de definição, 

limites do quadro retangular, perda de coloração durante o processo de cópias. No 

processo de digitalização, novas perdas e acréscimos ocorrem, desse modo, 

formando o aspecto de mídia cruzada.  

Mostra de Vídeos Whispering 

Inicialmente, escolhi reeditar os vídeos de minha autoria ─ Alguns Passos, Doce e 

Movimento 5 e, depois, passei para a reedição de dois trabalhos coletivos ─ Mudo ─ 

e ─ Wispering Sound ─ realizados com Lucia Koch e Marion Velasco e, na 
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sequência, talvez, chegue aos demais. 

 

Cena do vídeo Alguns passos (02:24, HD, 1988 – 2014) 

  

Ao rever o material digitalizado, constatei que praticamente todos os vídeos 

capturados durante o Estúdio 88 têm em comum a presença de um dos artistas 

realizando alguma ação diante da câmera. Não são vídeos abstratos ou narrativos. 

São, em sua maioria, ideias organizadas a partir da relação entre os diferentes 

movimentos de interação entre câmera e performers e da definição de figuras, suas 

vestimentas, objetos, cenários que resultam em sequências de ações.  

Os trabalhos podem ser vistos nas seguintes divisões: 1) Ações gravadas em tempo 

real diretamente para a câmera fixa num tripé. 2) Sequências de ações não 

planejadas gravadas com movimentos de câmera, nesses vídeos explorou-se o 

diálogo entre quem grava e quem executa a ação. 3) Ideias de ações planejadas, 

mas com a realização em aberto na interação entre quem performa a ação e quem 

performa a câmera. 

Recordo que, no caso de meus trabalhos, havia um interesse em comentar a dança 

contemporânea, como em ─ Alguns passos ─ gravado com luz lateral e com a 
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câmera fixa (Fig. 2). Na cena, estou presa à parede pelo objeto que uso na cabeça e 

restringe os movimentos do corpo, isso é o motivo para a ação de deslocamento 

restrito de um lado a outro do enquadramento fixo, até que o movimento é mais 

intenso e o objeto solta-se da cabeça.  

Para a edição, fiz testes de regravação da imagem – com o uso do material em VHS 

– em uma televisão de tubo, depois, a projeção do material digitalizado e, por fim, a 

gravação das imagens digitalizadas direto da tela de televisão com tela plana – optei 

pela última textura, na qual píxel e brilho adquirem maior intensidade. Na edição, 

apenas retirei algumas sobras de câmera e inseri uma narrativa em que rememoro, 

e, depois, supostamente, falo com personagem em ação, tendo como fundo sonoro 

o fragmento de uma música de Eric Satie que havia inspirado a improvisação sonora 

pré-gravada em sintetizador presente no material bruto.  

 

Cena do vídeo Doce (HD, 01:36, 1988 – 2014) 

 

O vídeo Doce (Fig. 3) é uma sequência na qual a artista Ignês Borgese, posicionada 

atrás de uma mesa, vestida com roupas plásticas, come lentamente o açúcar que 

recheia uma maçã. Na edição atual, também, regravei as imagens emitidas numa 

tela plana, desta vez, procurando mais texturas, inclinando um pouco o ângulo em 
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direção à tela. Da cena anterior, privilegiei concentrar a seleção no movimento de 

sua mão levando o açúcar à boca. Nesse caso, a memória referente às intenções 

durante a gravação foi importante. Como áudio, escolhi uma trilha sonora composta 

em 2014, por dois dos músicos participantes do estúdio 88 – Mauro Garcia Dahmer 

e João Guimarães – que, na atualidade, reúnem-se no grupo Punk - Jazz. 

Movimento 5 é, de todos, o trabalho mais próximo da linguagem da dança, nele Ligia 

Bignhetti e Adriana Torres, usando objetos (roupas, cenários), improvisam passos 

de dança contemporânea enquanto a câmera as segue pela sala. A edição recortou 

a movimentação numa dinâmica que procura recriar os seus movimentos. O áudio é 

uma trilha criada, na época, por um grupo de músicos que também realizava 

performances em Porto Alegre – o Vulgo Valentin, formado por João Guimarães, 

Mauro Garcia Dahmer, Vasco Piva e Eduardo Rech Miranda.  

 

Lucia Koch e Marion Velasco em cena do vídeo Mudo, (SD, 01:00, 1988. Original em VHS) 

 

O vídeo Mudo (Fig.4) é o trabalho que mais reflete a interação que eu, Lucia Koch e 
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Marion Velasco tínhamos ao fazer performance. O trabalho partiu de uma ideia 

simples, cochichar diante da câmera. Nele, Lucia e Marion estão representando 

algum personagem e exploram os limites do quadro criando deslocamentos laterais 

de entrada e saída do enquadramento, seus movimentos labiais refletem o 

cochichar, quando expresso entre o mostrar e o esconder. O material foi apenas 

digitalizado, acrescido dos créditos e mantido como no original, sem áudio.  

Em julho de 2014, durante a residência que fiz em Berlim, a convite do Instituto 

Goethe – Porto Alegre, tive a oportunidade de apresentar alguns dos vídeos do 

Estúdio 88 numa curadoria do artista e professor Klaus W. Eisenlohr, no Directors 

Lounge, espaço dedicado à apresentação de filmes e trabalhos de artistas.  

Nessa ocasião, além de uma seleção de vídeos realizados desde 1988, foram 

mostrados, numa sessão seguida de debates, os vídeos que estava produzindo 

durante a residência.  

 

Cena do vídeo A Distance view, Elaine Tedesco e Sandra Becker, HDV, 2014. 

 

A distance view criado em colaboração com a artista alemã Sandra Becker (Fig. 5) 

foi um deles, nesse vídeo retomei a ideia que originou Mudo que era criar um 

cochicho em vídeo. No trabalho atual eu e Sandra conversamos em espanhol sobre 



 

1304 
 

ANOTAÇÕES SOBRE O ESTÚDIO 88: PESQUISA DE VIDEOPERFORMANCE 

Elaine Athayde Alves Tedesco / Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Comitê de Poéticas Artísticas 

 

semelhanças entre os mercados de arte de Porto Alegre e de Berlim num tom de 

cochicho, o trabalho tem áudio, mas pelo pouco volume, quem o assiste pouco 

entende do que está sendo dito. O enquadramento é muito parecido, porém as 

semelhanças param aí. A gravação foi feita com a câmera num tripé e o vídeo 

contém mais de uma tomada, foi gravado em em diferentes lugares de Berlim e as 

conversas são intercaladas com outras cenas.  

 

Diante da câmera: interface performativa  

A câmera é a primeira interface performativa quando estou gravando alguém durante 

uma ação e, tanto quanto este outro artista, estou ciente da instauração das 

transformações mediadas pela câmera que ocorrem a cada instante da ação, ela é ao 

mesmo tempo o meu instrumento e o instrumento do artista, ela é a face de dois lados, 

como as máscaras mortuárias, com suas correspondências entre côncavos e convexos.  

A vibração da presença, da consciência do instante único de quando estamos 

realizando uma performance ao vivo diante do público, certamente, não ocorre da 

mesma maneira quando estamos diante da câmera. Estar diante da câmera de 

vídeo requer outra consciência sobre a presença, a consciência de como é possível 

manifestar determinada aparência de presença, considerando a forma de mediação 

através da câmera.  

Na videoperformance a presença do artista no vídeo traz à superfície virtual as 

aparições de figuras que expõem o próprio artista, o que escreve Elcio Rossini sobre 

a questão da atuação ou não atuação também cabe ser pensado aqui "A cada 

aparição, procuramos aceitar e viver a sugestão que essas figuras nos fazem: 

fantasmas de nós mesmos, que, despertados, chegam." (ROSSINI, 2009: p. 75)  

mesmo que a intenção não seja representar algum personagem ou figura, apenas o 

estar diante da câmera faz com que a imagem do artista explicite algum grau de 

atuação. Penso que, em primeiro lugar, para o artista, diante da câmera, é preciso 

saber do seu potencial de aparição, como se parece, o que emana, que personas, 

fantasmas é capaz de evocar através da mediação da câmera.  

Para uma efetividade da videoperformance e a possível continuidade de sua 
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performatividade a outros tempos e lugares, é fundamental ao artista-performer o 

entendimento dos efeitos geradores de presença.  

Primeiramente, não nos referimos aqui à performatividade na documentação de uma 

performance por meio do vídeo ou da fotografia, como abordada por Philip 

Auslander ─ em The performativity of performance documentation ─ (2006), em 

primeiro lugar, porque não estamos falando do ponto de vista de quem vê ou 

assiste, e sim de quem produz; em segundo, porque uma videoperformance não é 

uma performance que foi documentada em vídeo, certo, isso também pode ser uma 

videoperformance, mas estamos escrevendo sobre performances intencionalmente 

preparadas para vídeo. No texto, o autor nomeia como categoria teatral as 

fotografias performadas por artistas para a documentação (para nós, as 

fotoperformances), para o autor, o documento se torna o único espaço onde a 

performance ocorre.  

Klaus W. Eisenlohr (2015), na palestra A ação das imagens – fotografia em mídias 

sociais, apresentou uma reflexão pautada na performatividade das imagens, destaco 

de sua fala em referência a alguns artistas que acionaram as aparições de suas 

personas por meio de imagens fotográficas e como essas imagens acabaram por 

transformar, ampliar e reinventar a extensão de suas obras na medida em que suas 

ações, diante das câmeras, instauravam algo novo, recontextualizando o conjunto 

das obras desses artistas. 

Nessa direção, e sem ter uma resposta imediata, é intrigante a existência ou não de 

um potencial performativo nas imagens dos arquivos do Estúdio 88, e em que 

medida eles, depois de trabalhados e colocados em circulação, irão ou não ser 

capazes de transformar o olhar sobre a obra dos artistas envolvidos.  

 

Notas finais 

Quando assistimos uma videoperformance estamos diante de aparições mediadas 

pela interface do equipamento transmissor que coloca sujeitos em relação por meio 

de temporalidades nem sempre simultâneas e por isso não proporciona interações 

imediatas, salvo os casos de telepresença. 
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Estranha a sensação de ser afetada pela minha própria imagem de décadas atrás, 

relação com um espelho? Não somente, outras impressões passam nessa relação 

com meu duplo, esse eu que não sou mais está sobrecarregado pelas tecnologias e 

suas superfícies.  

Para Thomas Zummer somos afetados pelo ambiente, se o ambiente é carregado de 

tecnologia, nossa memória, nosso imaginário também se afeta por ela. "A percepção 

do corpo de si constitui também um substrato psíquico e a memória inconsciente 

somática que organiza experiência vivida é, em si, modificada por tecnologias 

específicas." (ZUMMER, 2002: p.73) Posso assistir hoje a uma videoperformance 

gravada há trinta anos, e, ainda assim, ser afetada pela presença do performer.  

Essa etapa de revisão e reedição dos materiais em vídeo coletados durante o 

Estúdio 88: pesquisa de videoperformance tem provocado reflexões como a 

diferença entre a presença e como manifestar determinada aparência de presença 

mediada pela câmera, abre ainda os estudos para um aprofundamento entre a 

interface performativa existente durante a captura das imagens, considerando o ato 

de performar, tanto pelo ponto de vista do artista que grava quanto do artista que 

captura as imagens, pois ambos instauram algo novo, transformam, 

simultaneamente, suas imagens e, de outra forma, as imagens capturadas 

continuarão em um ativo potencial performativo, posto em ação em diferentes 

oportunidades de apresentação do trabalho. Provisoriamente, fica a observância do 

duplo caráter performativo das videoperformances. 
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