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RESUMO 
Esta investigação busca discutir as relações complexas que conformam a figura do artista 
contemporâneo a partir dos elementos do tempo-presente e da espacialidade de sua 
produção. Para tanto, toma como ponto de partida o arcabouço utilizado por Allan Kaprow, 
Marina Abramović e Joseph Beuys na construção de personas que configuram posturas 
criativas híbridas pautadas pela pluralidade da presença do artista que nos ajudam a 
compreender seus modos de inserção no circuito e do sistema da arte.  
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ABSTRACT 
This research discusses the complex relationships that conform the figure of the 
contemporary artist from the elements of present tense and spatiality of their production. 
Therefore, it takes as its starting point the framework used by Allan Kaprow, Marina 
Abramović and Joseph Beuys in the construction of personas that make up hybrid creative 
stances guided by the plurality of the artist's presence which help us to understand their entry 
modes in the circuit and art system. 
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Uma questão recorrente tem sido pautada pelos mais variados fóruns que reúnem 

artistas visuais interessados no diálogo e na troca crítica sobre a produção atual: 

quem é hoje, e como se apresenta, esse sujeito chamado artista? O 

questionamento, pautado por programas de museus de arte, grupos de discussão 

em ateliês, vídeo depoimentos, posts em redes sociais, entrevistas em sites 

especializados, além de outros veículos de comunicação de massa, indica seu 

estatuto intemporal, adensando nossas inquietações sobre as sobreposições, 

manchas e revisões das camadas de tempo e espaço que conformam o trabalho 

artístico na contemporaneidade.   

Nessa direção, encontramos nos elementos de aceleração e sobreposição do 

espaço e do tempo, bem como na construção de uma persona híbrida para a figura 

do artista, algumas das estratégias que nos ajudam a compreender os 

enfrentamentos e acordos trabalhados pelos artistas atuantes na 

contemporaneidade para lidar/conviver com o circuito e o sistema das artes. 

Para tanto, é necessário que nos dediquemos à análise de proposições e 

comportamentos criativos de artistas que podem amparar tais questões por que se 

constituem como figuras potentes, polêmicas, polissêmicas, idolatradas ou odiadas 

por muitos. Essa pluralidade indicativa de alguns artistas é igualmente alicerce para 

a atual configuração do circuito artístico e do sistema da arte contemporânea. É 

bastante comum, identificarmos a lembrança, efetivada quase sempre em tom algo 

lamentoso, da grande diferença dos dias atuais em relação ao re/conhecimento 

limitado que se tinha no passado sobre os artistas e seus pares. Uma citação que 

sugere essa colocação localiza-se, em 1550, quando da publicação do livro de 

Vasari: “As Vidas dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores italianos de 

Cimabue aos nossos dias”, considerado como obra inaugural da História da Arte e 

da biografia de artistas. Essa certa exclusividade de um grupo inaugural apontado 

como artista para aquela configuração social e cultural indica não somente a 

complexidade do mundo de hoje e desse sistema da arte, como também já nos 

aponta, nessa origem, determinados estatuto e distinções que constroem as bases 

para configuração híbrida e polissêmica desse campo.  

Entende-se que, na atualidade, reconhecer o artista a partir de sua pluralidade de 

apresentação e produção coloca-nos questão fundamental sobre a relação que se 
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estabelece para esse grupo: a de modelos expandidos do campo da arte para o 

artístico; de novas ou outras nervuras instituídas dentre a subjetividade e o universo 

cultural. Assim, conseguir bem localizar seus pares a partir de conexões, projetos 

comuns, interações, saber sobre o posicionamento cultural de determinado grupo; 

coletivo; indivíduo; ou seja, entender esses sujeitos para além do trabalho artístico 

criado nos moldes do ateliê; apresenta uma nova perspectiva à leitura comumente 

aplicada ao isolamento do artista visual que já significou, décadas atrás, postura 

esperada e desejada para esse sujeito.   

Também não é raro, nos depararmos com uma forte oscilação dentre as importâncias 

que aplicamos à arte ou aos artistas. Se existe arte ou se existem artistas é o que nos 

pergunta Gombrich, quase como uma primeira lição a ser depurada pelos interessados 

em adentrar nesse território (GOMBRICH, 1999, p.16–37).  

Por outro viés, igualmente próximo a uma lição apreendida, Agnes Martin nos coloca 

como somos ensinados a pensar que o artista tem mais importância que o seu 

trabalho. Sentir a dor derivada das veleidades, da importância que se deposita sobre 

si no lugar do trabalho é o alerta que nos deixa a artista ao revisar o centro das 

atenções do sistema (MARTIN, 1993, 45).  

Entre textos e depoimentos de artistas, críticos, historiadores ou ainda outros sujeitos 

do circuito, os exemplos conhecidos e difundidos poderiam tomar toda a extensão 

desse artigo. Por isso, detendo-nos, nesses sujeitos e apontamentos anunciados, 

encarregamos tais exemplos como suficientemente potentes para nos conduzir à 

sugestão de que, intemporalmente, o sistema da arte, seus agentes e seu circuito 

reconhecem como pontos nodais os seguintes referenciais que cercam a produção 

artística: [1] a construção de uma sólida poética pessoal; [2] o estabelecimento de um 

plano de voo que oriente o convívio do artista com os muitos Outros que lhe conferem 

consciência de si, tais como: instituições, representantes do circuito, vizinhos, cidades 

habitadas e ou recepcionadas pelo trabalho, grupos e coletivos; [3] suas relações com 

o sistema mercadológico e de comunicação e [4] a incorporação das revisões, 

negociações e ajustamentos do discurso que pauta tanto a postura quanto o trabalho 

artístico e o lugar a ser ocupado por seu propositor, o artista. 



 

2014 PERSONA, TEMPO PRESENTE E ESPACIALIDADE NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE KAPROW, ABRAMOVIC E BEUYS 
Sylvia Furegatti / Unicamp 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

Atentos à condução conceitual espaço-temporal adotada para essa investigação, 

temos que a complexa configuração que cerca o artista e seu trabalho nos remete à 

noção de discronia trazida por Agamben em sua análise sobre a 

contemporaneidade. Ou seja, sobre a singular relação a ser estabelecida entre o 

sujeito e seu tempo presente: 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o 
próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a 
este adere através de uma dissociação e um anacronismo. [...] Por 
isso os contemporâneos são raros. E por isso ser contemporâneo é, 
antes de tudo, uma questão de coragem: porque significa ser capaz 
de não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas 
também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, 
distancia-se infinitamente de nós. (AGAMBEN, 2010, p.59; 65) 

Para além das preocupações com a poética própria, com a afirmação de uma 

postura criadora fértil que se prolongue durante toda a vida, acrescenta-se à figura 

do artista visual contemporâneo um novo espectro de elementos que passam a 

moldar seu interesse cambiante pelos agentes do circuito, instituições ou espaço 

aberto e urbano, por novas combinações de autoria, outras formulações para a 

aquisição e o colecionismo, para a revisão do papel do outro como espectador-

ativador do trabalho de arte. 

Um dos artistas que bem experimenta as passagens de estudante de arte para 

artista atuante e integrado ao circuito, professor e praticante da atividade de escrita 

crítica sobre o universo artístico e é Allan Kaprow. Num de seus muitos textos 

seminais, intitulado “The artist as a man of the world” (1964) apresenta a questão do 

“agente artístico” como nova modalidade para se compreender o artista visual diante 

da abrangência de propostas criadas pela contemporaneidade. Nesse texto, Kaprow 

explora a ideia do artista como um homem do mundo ao avaliar os distintos papeis 

ocupados por essa figura nas sociedades conhecidas e produtoras de arte. Ao 

adotar um tom cético e um pouco desesperançado a respeito da sociedade educada 

do pós-guerra, chama nossa atenção para a relativa diferença que existe nesse 

modelo de sociedade entre o artista e o seu vizinho. Ao longo do texto, analisa os 

múltiplos distanciamentos que separam o artista daquele período e o artista 

Modernista, visto como passionalmente envolvido com a sociedade; espécie de 

criador excêntrico de um panorama de transformações do mundo; um rebelde que 
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porta hábitos e apresenta projetos sempre muito pouco compreendidos por todos, a 

vítima pouco considerada pelo peso reinante do gosto antiquado ou atrasado da 

sociedade que o cerca, espécie de herói que pode modificar o mundo por meio de 

sua arte.  

Concordando com Kaprow, o perfil moderno, diante do seu sucessor, o artista de 

hoje, tem muitas dificuldades em sobreviver, já quase não mais existe. Ele alerta 

também para o fato de que o artista de hoje é homem que não mais se envolve com 

os outros, é alguém que recebe educação tanto quanto todos os outros do mesmo 

bairro; é do tipo que preserva relacionamentos apenas pela possibilidade 

profissional (KAPROW, 1999, p.48–49). Distinto do gênio criador modernista, o 

artista que o sucede, desesperançado, já não mais acredita que seu trabalho possa 

mudar o mundo, mas sente na pele, como o mundo muda seu trabalho. Kaprow 

sintetiza: “Se a sociedade não é totalmente má, se nós temos alguma dúvida sobre 

suas intenções, podemos nós estarmos tão certos sobre nós mesmos?” (1999, p. 

49, tradução livre da autora). 

O vazio entre essas duas personas analisadas por Kaprow revela-se pela falta de 

reconhecimento do artista por parte do novo modelo de sociedade que, depois do 

Modernismo, não mais se escandaliza ou se revolta diante das inovações que esses 

lhes apresentam como arte.  

Assim, envoltos por uma névoa nas relações pessoais e institucionais, os artistas 

contemporâneos devem enfrentar, logo de inicio, a construção de uma nova relação 

de convívio com a sociedade. Sentencia Kaprow:  

Privados de seu inimigo clássico, a sociedade, eles não podem 
confortar-se em sua falta de reconhecimento com o refrão: ‘Eles vão 
me descobrir mais tarde’, por agora, seu único oponente, se eles têm 
algum, é a competição. [...] Privados, também, de ideais imaginários, 
eles devem trabalhar em direção a uma arte à qual veem operando, 
nem para a igreja, nem para o Estado e nem de modo individual, mas 
em um sutil complexo social, cujos termos estão apenas começando 
a entender. (KAPROW, 1999, p. 49, tradução livre da autora) 

Não mais são vistos como inimigos, os artistas contemporâneos necessitam 

reinventar seu papel e suas redes de relacionamento. O distanciamento gerado 

entre esses dois elementos produz novos territórios de exploração criadora para os 
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artistas visuais. A partir de então, a nova tessitura das relações pessoais tanto 

quanto a desburocratização dos espaços sagrados para a arte permite as aberturas 

e mestiçagens promovidas pelos artistas em busca de novos parceiros, novas 

audiências, outros espaços para instaurar seu trabalho artístico e fazê-lo circular.  

Apesar do campo aberto no qual situa a figura do artista, Kaprow deixa clara a 

compreensão de que o artista não é o político; mas sim, aquele que, por sua 

qualidade e atualidade profissional, faz uso da política como dispositivo de 

consciência integradora de um grupo (KAPROW, 1999, p. 50). 

O turbilhão de forças que modela a contemporaneidade encontra um artista à busca 

de alguns ancoradouros que possam amparar, sem desabilitar, sua postura 

inquisitiva e experimentadora. Como atuar nesse cenário? Como investir-se de 

importância suficiente para que sua participação no corpo pulsante da sociedade 

ocorra a partir do trabalho artístico? Para que precisaria a sociedade de hoje do 

artista visual? E uma vez dentro do circuito, como fazer para perdurar dentro dele e 

fazer sobreviver suas crenças mais originais? 

Anne Cauquelin, importante teórica francesa, filósofa e artista visual, destaca em 

seus textos a diferença adotada para a persona do artista contemporâneo quando 

comparado ao artista Modernista chamando nossa atenção para a superação da 

ideia de criação como “matéria de um gênio”. Em seu livro intitulado “A arte 

contemporânea” desenvolve uma análise na qual a criação contemporânea é 

resultado da ação do artista como parte de um sistema, uma construção social e um 

discurso que projeta a persona, mas não idealiza seu papel como sujeito criador ou 

criativo, tal qual se baseava toda a historiografia da arte moderna e seus 

representantes. Assim, a biografia do artista cede espaço e importância para a 

participação do propositor de trabalhos artísticos numa lógica de rede. Saber atuar 

nesse circuito é tão importante quanto o que se produz. Situação que ela intitula de 

“ubiquidade do artista” (CAUQUELIN, s/d, p. 64). 

Dessa forma, a autora reitera a velocidade a ser absorvida pelo tempo-presente do 

artista contemporâneo: a visão individualista do gênio de gestos espontâneos, 

sempre em desarmonia com o seu tempo e o gosto dominante, deixa de responder 
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plenamente à condição do artista visual em nossa atualidade, por mais que 

persistam, ainda, alguns exemplos conhecidos.  

Desse modo, no lugar da personalização, prefere-se a hibridação das identidades 

móveis, a postura que promove o entrecruzamento constante do autor e de seu 

outro, aquele “agente” ao qual se refere Kaprow, um sujeito que adota uma 

identidade móvel, nômade e, portanto, mais globalizada.  

Mas Cauquelin tem também seus críticos. Claramente embasada na estrutura da 

Teoria da Comunicação, estabelece uma leitura do amplo campo da arte 

contemporânea a partir de elementos sistêmicos, pelos quais indica que a avaliação 

feita sobre o sucesso alcançado pelos artistas de hoje está baseada mais na 

frequência de sua aparição no sistema, nos meios de comunicação de massa, 

especializados ou não, do que propriamente por meio de sua obra (CAUQUELIN, 

s/d, p. 63). A inteligência estratégica desse tipo de artista está exatamente na 

aproximação consciente da obra artística/trabalho de arte e os sistemas econômico, 

político e social que tanto cercam, como conformam, o campo da cultura. Para 

Cauquelin, a obra de arte resvala a condição do produto tanto quanto os produtos 

alardeados pela publicidade já descobriram o valor da estética e dele se travestem 

para angariar seus índices de consumo. Sob o domínio do “artístico” esse sistema 

da arte contemporânea estabelece seu logos na imagem projetada pelo trabalho, ou 

seja, fora e além dele próprio (s/d, p. 69). 

Há, contudo, na cultura contemporânea globalizada, aspectos da identidade 

assumida por alguns artistas, que lhes garantem fluidez e sobrevida nesse campo. 

Portar a persona ao invés de instituí-la como única pode ser o caminho que garante 

a sobrevida desses representantes e a amplitude do trabalho a se construir. Atua 

aqui outro grau de velocidade, de aparência da verdade aplicada ao artista, à sua 

aparição e ao trabalho apresentado.  

Alguns artistas orientam-se pelas ferramentas conhecidas da comunicação tal qual 

anunciado por Cauquelin. Marina Abramovic, por exemplo, é uma artista que 

assume seu papel no sistema da arte a partir do projeto de uma Marca, tal qual ela 

declara a um jornal brasileiro quando discutia sua intenção em criar um centro 

internacional dedicado à performance com seu nome, mas não exclusivamente com 
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seus trabalhos. A artista, consagrada por sua produção em performances já na 

década de 1970, retoma seu lugar no circuito atual plenamente inserida no contexto 

mercadológico. Participa dessa construção sem deixar de declarar a importância do 

processo na linguagem da performance e não escapando, por certo, de muitas 

críticas. Sobre o valor que atribui aos objetos e ao processo que denominam o 

artístico e a arte, ela observa, em entrevista ao jornalista e crítico de arte Fabio 

Cypriano, em recente passagem pelo país:  

A arte tem que ser uma ferramenta para conectar ou questionar ou 
criar consciência no público, como qualquer outra coisa. [...] eu 
acredito que a performance também é uma ferramenta, e por isso os 
objetos, eles mesmos, não tenham valor. Quem tem valor é o 
processo e quando você passa por uma experiência, existe a 
transformação. Então a arte está completa. Mas para mim, arte fora 
de contexto e sem propósito, arte pela arte não alcança ninguém.  
(ABRAMOVIC e CYPRIANO, 2010) 

Sua atitude nômade e híbrida estende-se da maneira como porta sua biografia. 

Nesse sentido também, Abramovic desenvolve um trabalho que leva o título de 

“Biografia”. Trata-se de um projeto em construção desde 1989, por meio do encontro 

dela com outros cineastas a quem entrega parte significativa dos materiais de sua 

produção e história deixando que estes últimos os manipulem como bem desejarem. 

Não se pressupõe nenhuma interferência de Marina sobre o resultado apresentado; 

é essa a condição à qual ela própria se coloca quando, a cada cinco ou seis anos, 

retoma o projeto (ABRAMOVIC, 2010). Esse encontro com o outro que é coautor, 

desdobra-se em sua obra também para o modo como ela programa o espólio de 

suas performances, ou mesmo no modo como discute a possibilidade do 

performático na linguagem da performance artística (WESTCOOT, 2015, p. 295). 

Em sua história, a artista acumula um longo período de arte simbiótica realizada com 

Ulay, seu parceiro de doze anos de convivência, com quem construiu importantes 

performances, como: “The artist is present” revigorada pela mostra retrospectiva de 

Abramović realizada no MOMA NY, em 2010. Para reinventar-se a artista burila o 

arsenal que dá fôlego a essa linguagem. Dela, destaca o dueto vida/morte que 

explora, dentre outros projetos, na peça teatral, vídeo e performance de título: “The 

life and death of Marina Abramovic” no qual se propõe a encenação de passagens 

cuidadosamente pinçadas de sua vida e outras construções tais como a de seu 

funeral programado para ocorre em três cidades distintas: Nova York, Belgrado e 
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Amsterdam. Na peça são camas-caixões. Na descrição do projeto para a 

performance, que seria sua última, indica três caixões localizados nessas cidades, 

de tal forma que não seja possível a ninguém saber, de fato, onde o corpo está (DA 

MATA, 2011). A peça conta com a direção de Robert Wilson e nos mostra complexa 

construção subjetiva da artista que atualiza nossa compreensão e estudos sobre o 

binômio arte e vida. O trabalho, estreado em novembro de 2011, no Festival 

Internacional de Teatro de Manchester, revela seu controle autobiográfico ao 

apresentar a pessoa objetivada pela artista e assim, como coloca Jovana Stokić – 

quem escreve o catálogo de sua retrospectiva para o MoMA – Marina nos indica 

como quer que a tratemos (STOKIC apud COSTA, 2011).  

Convidada, em 2011, para um evento anual no qual o MOCA LA angaria fundos 

para si, por meio de uma grande exposição e jantar de Gala, a artista reapresenta o 

“Manifesto da vida do artista”. No videodocumentário sobre o evento, podemos notar 

como ela endossa o fato de que hoje não mais temos a chance de ver arte 

produzida/encomendada pela nobreza, mas sim pelos industriários e banqueiros que 

devem ser a porta de sustentação para a arte de hoje (ABRAMOVIC In: MOCA 

GALA 2011. Dir. Felipe Lima). Por esse viés, a arte é entendida como espécie de 

commodite, fruto desse tempo e desse sistema, como não poderia deixar de ser. 

Seu propositor deve, portanto, ser conhecedor e bom negociador das condicionantes 

que governam tal organização social.  

O evento conquista também seus opositores. Essa edição fica marcada pelo 

rechaço transmitido por parte de artistas e críticos de arte que argumentam 

contrariamente à proposta do museu. Fica bastante conhecida a carta escrita por 

Yvonne Rainer e endereçada ao diretor do MOCA, Jeffrey Deitch, na qual a artista e 

coreógrafa, acompanhada do endosso de outras assinaturas importantes, tais como 

Douglas Crimp, Tom Knechtel, Monica Majoli e outros artistas, denuncia o absurdo 

das combinações previstas por Abramović para o que seria um “evento grotesco” a 

combinar pedidos de gordas doações para a manutenção anual do museu e a 

“exploração econômica” do trabalho de jovens performers contratados a baixíssimo 

custo para a refazer as performances da artista (RAINER, 2011; HALPERIN, 2011).  

No evento, frases do Manifesto, como palavras de ordem, são expostas em grandes 

painéis, tais como: “Um artista deve evitar apaixonar-se por outro artista” que é exibida 
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na entrada do MOCA, ou então são recitadas por Abramović durante o exuberante e 

exótico jantar: “O artista não deve ter autocontrole de sua vida, mas sim de seu 

trabalho”; “o artista deve reservar para si longos períodos de solidão”; “Ele não 

pretende alcançar o espetáculo, mas sim é parte dele” (ABRAMOVIC, 2013). 

O emprego textual de manifestos, bastante bem identificado pelos grupos 

vanguardistas do século XX, nos propõe outra revisão importante que impacta a 

persona híbrida, autocentrada e algo independente, que integra as construções 

efetivadas pelo artista na contemporaneidade: sob tal configuração partida e 

múltipla, quem poderia promover manifestos para a arte ou em nome dela? Nesse 

sentido, como podemos compreender o papel aqui exercido por Abramović?  

A artista constrói um corpo resiliente para si e com ele ocupa esse lugar. Enrique 

Pichon-Riviére, que, em um de seus textos, discute as ideologias do grupo ditadas por 

seu porta-voz, nos acena que alguém só tem algo a dizer, por muitos, se esse dado é 

algo latente. Mas, o que se anuncia é, antes de tudo, individual: “o porta-voz não tem 

consciência de estar enunciando algo do significado grupal, senão que enuncia ou faz 

algo que vive como próprio” (PICHON-RIVIÉRE apud BROIDE, 2001, p. 95).  

A partir de premissas próximas a essa, alcançamos outras configurações de 

personas e representações complexas do mundo artístico contemporâneo. 

Encontramos no universo de Joseph Beuys, a figura de um artista que dissemina 

uma visão totalizante da arte, a qual não distingue da vida e do homem cotidianos. É 

pelo dado da presença e da continuidade que sua postura potente e polêmica 

colabora com o andamento dessa investigação sobre as relações espaço-temporais 

do artista contemporâneo. 

Logo após o terrível acidente aéreo que sofre como telegrafista da Força Aérea 

Alemã, no ano de 1943, quando se descobre como artista, Beuys investe grande 

energia para aprofundar-se nas relações da arte, da vida cotidiana e da natureza. 

Dessa combinação extrai seus interesses pelo xamanismo e um forte senso de 

espiritualidade que moldam os espaços ocupados por seu trabalho e sua persona, 

tal qual nos dá a conhecer. O indefectível traje composto por chapéu de feltro, 

sapatos pretos pesados, colete e manga de camisa, estão incorporados à sua 

imagem de artista, ao seu trabalho de artista, ao modo como pretendia amalgamar 
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esferas até então tratadas distintamente: arte superior e vida cotidiana, de um lado, 

homem comum e mortal de outro, e no ínterim desses todos, o artista. Convencido 

de que esse ínterim é o caminho a seguir, Beuys atua como indicado por Kaprow: é 

um agente artista, ora político_ fundador do partido Verde Alemão, ora professor_ 

atuando na Universidade Livre Internacional-FIU (1971). É também palestrante 

incansável; ator social complexo, que entende sua participação cívica e individual, 

viabilizadas pela arte. 

Sua postura como artista prefere sempre o grupo ao indivíduo, o sujeito no lugar do 

eu, pois é apenas por meio do grupo que pode elaborar a chamada “modelagem 

social”, seu modelo de “escultura social”.  

Em “Conclamação à Alternativa”, elaborado e divulgado primeiramente em um jornal 

de Frankfurt (1978) e em um cartaz (1979), Beuys apresenta esse conceito de 

“escultura social” por meio de um manifesto político e estético.  A ideia de “escultura 

social” não se limitava à materialidade dos objetos, mas sim, instituía-se na 

radicalização do conceito sobre arte.  

A partir dos preceitos da Antroposofia de Rudolf Steiner, a quem dedicava especial 

atenção e estudo, Beuys compreende que é por meio das palavras que as ideias 

tomam forma e é a partir delas que surgem as imagens. (D’AVOSSA, 2010, p. 14) 

Assim, assume o debate como importante forma de escultura social e estabelece, a 

partir do campo artístico, ações de cunho político e social que combinam a palavra à 

imagem. No deslocamento de uma linguagem para a outra (da escultura para a 

fotografia), de um campo de conhecimento e expressão para outro (da arte para a 

política e comunicação) evidencia-se seu modus operandi e a construção de sua 

persona. A ideia de persistência, de continuidade, tanto quanto de distensão 

temporal, são conceituações exploradas por ele nos usos que faz da imagem 

fotográfica, dos cartazes e outros meios de reprodução da imagem com os quais 

trabalha. Compreende como o poder incisivo de seu retrato, ou sua aparição de 

corpo inteiro – portanto, aquelas vestimentas estandardizadas podem efetivar-se 

sobre seus interlocutores como contraimagens, ou ainda, testemunhos ideológicos 

dos valores que ele quer perpetuar (2010, p. 22). O diálogo construído com a ajuda 

dos cartazes, vídeos e fotografias elaborados a partir de sua imagem tem destino 
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conhecido: pretendia evocar no outro, o espectador, o individuo comum, o 

representante do povo, a urgência da mudança social. 

Desse modo Beuys promove uma espécie de fissura em três: é pessoa-artista-

cidadão que pratica um trabalho entre arte e sociedade totalmente baseado na 

doação de energia, na participação construtiva e na colaboração dos indivíduos em 

favor de um projeto conjunto que tem lugar no corpo social. A figura do homem 

anterior ao artista viabiliza as ações de Beuys garantindo-lhe a anuência pública e 

configura, ao mesmo tempo, a espessura de seu conceito ampliado de campo 

artístico (FUREGATTI, 2011, p. 695).  

D’Avossa chama nossa atenção para o dado de que, o emprego da energia 

transformadora, na qual se apoiava Beuys, evocava uma pessoa-artista: 

Todas as imagens fotográficas de Beuys são dedicadas ao hálito da 
terra, que passa pelo homem e sua criatividade. Nas fotografias, ele 
demonstra uma atividade contínua; nunca está parado. Faz-se 
fotografar sempre em um gesto, um sinal, uma ação que vai da 
palavra às mãos, ao corpo, ao rosto; tudo nele está em atividade. 
(D’AVOSSA, 2010, p. 24) 

Esse modo de operação criativa que explora os limites do corpo físico, psicológico e 

social, reforça também a vinculação desse artista ao campo gravitacional criado a 

partir da presença física que constrói ambiências, lugares de pertença e relações 

mais duradouras dentre seus participantes. No lugar de performance, ou mesmo de 

happening, Beuys prefere o termo ação e com suas aktions desenvolve trabalhos 

que evocam poderosa simbologia de vida, morte e transformação (REKOW, s/d).  É 

com a ação que melhor se configura o borrão entre arte e vida pretendido por ele. 

Seja por sua própria figura em ação ou pelo grupo que consegue movimentar por 

meio de coordenadas artísticas, nos deixa a clara percepção de que busca, por meio 

desses corpos latentes, por ele reunidos e/ou por ele evidenciados, operar como 

quem organiza exércitos. Muitos de seus projetos promoveram o encontro e trabalho 

compartilhado entre o artista e um grande número de pessoas, habitantes das 

cidades alemãs ou de outros locais, por onde atua. “7000 carvalhos”, criado para a 

Documenta de Kassel, em 1982, guarda particular referência à postura pública 

assumida por Beuys. A proposta carrega um grande público participante, leva cinco 
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anos para ser completada em Kassel, (jun/1987), e assim o é, tempos depois da 

morte do artista.   

Assim, chegamos ao fechamento dessas considerações apresentadas. Esses 

artistas que costumamos eleger como heróis são antes e depois de tudo, pessoas. 

Seu tempo-presente é o da arte, o do cotidiano, o do espaço público, aquele da 

manutenção e ampliação do artístico por meio da ação individual. Antes de serem 

entidades xamânicas, divas, gurus ou guerrilheiros, são pessoas comprometidas 

com a causa da Arte para além de sua essência subjetiva e individualista. 

Comportam-se como artistas de modos distintos, de maneira complexa, calculada e 

construída com o preciosismo daquele que compreende que essa persona é tão 

importante para o sistema da arte quanto seu trabalho. Não por acaso, representam 

de modo fulcral o surgimento e o desenvolvimento do happening, da performance e 

da ação artística. Promovendo uma combinação fortuita para os sujeitos eleitos por 

essa pesquisa, encontramos na passagem de Beuys por Belgrado, em 1974, 

quando participa do evento “Encontros de Abril” promovido pela Student Kultural 

Center – SKC, uma passagem legendária que o reúne a Abramovic. Ele é parte da 

audiência da performance “Rhythm 5” na qual ela constrói uma estrela da cinco 

pontas de madeira, ateia fogo à estrutura, circulando-a e atirando sobre ela seu 

cabelo cortado. No final da performance, já deitada ao centro da estrutura  que ainda 

arde, ela perde a consciência e é resgatada por Beuys. A partir dessa descrição, 

feita por Westcott, Jovana Stokić vê uma narrativa sedutora que significa para 

Marina também um rito de passagem e envolve a jovem artista e a figura simbólica 

do pai (STOKIC, 2014). 

A presença do artista, o emprego inquisitivo de sua corporeidade colabora para 

flexibilizar a importância do objeto colecionável. O fio condutor do sistema artístico 

nos traz o evento como proposição desmaterializada e renovadora para a arte. O 

evento conclama a envergadura própria do tempo-presente, o processo, o ínterim e 

acaba por nos revelar a persona do artista. Desse modo, sua presença passa a 

integrar estruturalmente o estatuto da Arte na atualidade.   

De modo geral, sabe-se que a arte contemporânea é constituída formalmente pelo 

contínuo ajustamento dos aspectos da técnica-pela-técnica em favor de suas 

propriedades conceituais, circunstância que promove a apresentação do que 
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intitulamos como proposições de arte. Os questionamentos que constituem a Arte 

Contemporânea parecem rondar, desde então, o universo de construção do trabalho 

e a própria persona do artista visual. Não há, para o artista propositor, possibilidade 

de separação entre sua presença, a ambiência que recebe e constrói o trabalho e os 

outros presentes que o significam ou ativam.  

Essa configuração é indicativa da condição em rede na qual estabelecemos importância 

renovada para a figura do artista, para a construção das personas a serem portadas por 

ele. Nesse sentido, a arte contemporânea estabelece-se por um fluxo acelerado e cada 

vez mais abreviado nas suas relações de distância, materialidade, temporalidade e 

espacialidade. A apresentação/instauração do trabalho artístico contemporâneo; das 

proposições artísticas contemporâneas ordena-se, assim, por meio de estratégias, 

como aquelas anunciadas por Ronaldo Brito, na atualidade das ideias que pautavam a 

década de 1970 e suas formas de arte:  

“Independente de suas linguagens, passou a ser necessária aos 
artistas contemporâneos a manipulação de uma inteligência 
estratégica que permita combater o incessante processo de 
recuperação e bloqueio de seus trabalhos. [...] mais que isso, passou 
a ser necessário agir criticamente acerca da própria posição da arte 
na sociedade. [...] Há provavelmente uma urgência de uma maior 
mobilidade na prática dos artistas [...] uma mobilidade tática, voltada 
para fora – sem prejuízo, é claro do rigor de articulação interna do 
trabalho”. (BRITO, 1975, p. 6) 

A atuação crítica por parte dos artistas contemporâneos dá, assim, seguimento ao 

projeto mais ancestral da Arte, aquele destinado ao contínuo ajuste entre 

temporalidade e espacialidade.  
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