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RESUMO 
O trabalho apresenta o relato do desenvolvimento de um laboratório de arte de ação 
realizado em uma disciplina do curso de graduação em Artes Visuais, baseando sua 
atividade no conceito, emprestado de Helio Oiticica, de experimentar o experimental. As 
noções de experiência intensa, site-specificity e intermídia são as chaves conceituais que 
basearam as ações no laboratório. São descritos também os métodos utilizados para a 
produção de conhecimento em performance a partir das experiências livres realizadas pelos 
estudantes. 
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ABSTRACT 
The paper presents the description of an Action Arts Laboratory developed in the context of a 
discipline of the Visual Arts graduation course. Its activities are based upon Helio Oiticica’s 
proposal of experiment the experimental. The notions of intense experience, site-specificity, 
and intermedia are the key concepts that grounded the actions in the laboratory. The 
methods utilized to produce knowledge from the student’s free experiences are also 
presented. 
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Laboratório de Performance: experimentar o experimental 

Durante os anos de 2012 a 2014 enfrentei o desafio de ministrar a disciplina de 

Performance no curso de Artes Visuais da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas. O desafio estava em ensinar uma forma de arte que surge desde o 

princípio tendo o experimentalismo como força motriz, que nasce como 

transgressão, como potencia de invenção que recusa as formas convencionais ou a 

sua sistematização. É evidente que o próprio fato de, atualmente, estar a ser 

ensinada na Universidade é sintoma de sua institucionalização, ainda assim o 

desafio permanecia: como ensinar uma forma de arte que é anti-instituição, na 

instituição, tentando não institucionalizá-la. A resposta para tal desafio foi tentar 

estruturar o curso menos como uma sequência de conteúdos ou técnicas, mas como 

um verdadeiro Laboratório de Arte de Ação.  

A ideia de um Laboratório de Arte de Ação pressupunha um caráter essencialmente 

experimental, a criação de um ambiente seguro no qual os estudantes pudessem 

experimentar esse campo artístico, sem a preocupação com modelos de resultados 

a serem alcançados. Como disciplina obrigatória a ser cumprida por todos, desde os 

desenhistas até os futuros arte-educadores, o meu principal objetivo era 

proporcionar a compreensão da arte como experiência intensa e das modulações de 

presença e concentração, que podem ser experimentadas por meio da arte de ação 

mas também existem e são desejáveis em toda produção artística. Partindo do 

pressuposto da existência de um corpo, de alguém realizando materialmente ou 

virtualmente, não nos detivemos no tema do corpo como suporte ou meio, pois seria 

um objeto de estudo em si que poderia levar à outros tipos de produção, inclusive 

objetuais. O recorte se dava, portanto, na arte não objetual baseada na ação, 

tratando o corpo como um dado pressuposto. Compreendendo o laboratório como 

um lugar onde experiências são realizadas, e nesse caso específico experiências em 

arte experimental, adotamos como princípio de ação a conhecida declaração de 

Hélio Oiticica: experimentar o experimental. 
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Conceitos de experiência 

O Laboratório de Arte de Ação seria, então, um espaço para experimentar a arte 

experimental. Para uma melhor compreensão desse propósito algumas definições 

são necessárias. Comecemos por Hélio Oiticica: o sentido de experimentar o 

experimental de Oiticica é bastante amplo, a experiência, para o artista, não se 

resume à forma, mas está intimamente ligada ao sentido de processo.  

Em diversos de seus escritos Oiticica revela sua preocupação com a experiência, no 

entanto, não é evidente a utilização de um conceito específico. O autor afirma, por 

exemplo, que “o exercício experimental da liberdade evocado por MARIO PEDROSA 

não consiste na 'criação de obras' mas na iniciativa de assumir o experimental”. 

Pontua: “o experimental pode retomar nunca reviver;  invenção não se coaduna com 

imitação: simples mas é bom lembrar […] em suma o experimental não é 'arte 

experimental'; os fios soltos do experimental são energias q brotam para um número 

aberto de possibilidades” (OITICICA, 1972, p.4, grifo do autor). Aqui percebemos o 

foco no sentido de criação, a recusa da imitação e a indeterminação dos resultados.  

O interesse da experiência, na obra de Oiticica, se manifesta tanto em seu próprio 

fazer quanto na importância que ele dá à forma da obra como potencial deflagrador 

da participação do público. Em seus trabalhos, a participação se configurava como 

uma chamada ao expectador a agir criativamente, elevando-o ao status de coautor. 

Os estados criativos eram o objetivo a ser alcançado por meio de trabalhos artísticos 

que serviam como plataformas, estímulos à criação. Em suma, o objetivo final dos 

trabalhos de Oiticica eram provocar a experiência do Ato Criador no espectador: “[...] 

o artista não mais como um criador de objetos: propositor de práticas […]” (OITICICA 

apud CARDOSO, 1979). A isso ele chama de Ato Experimental, ou seja, a 

criatividade em ato, na experiência.  

Uma referência importante, e talvez a única que revela um conceito mais explícito de 

experimental, é a declaração do músico estadunidense John Cage, citado por 

Oiticica:  

[...] objeções são frequentemente feitas por compositores ao uso do 
termo experimental para designação de suas obras, pois é tido como 
certo que experimentos são etapas que precedem medidas tomadas 
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com determinação, e que essa determinação é a de saber ter levado, 
se bem que de um modo não-convencional, esses elementos 
considerados a uma ordenação específica. Essas objeções são 
claramente justificadas, mas só nos casos, como os da música serial 
contemporânea, em que permanece a razão de se construir algo 
dentro dos limites, estrutura e expressão para as quais a atenção 
está focalizada. Enquanto que, de outro lado, a atenção se move 
para a observação e audição de muitas coisas ao mesmo tempo, 
incluindo as que são ambientais – torna-se inclusiva em vez de 
exclusiva – sem a preocupação de criar estruturas compreensíveis 
[…] então a palavra experimental é apropriada, não para ser 
entendida como descritiva de um ato a ser julgado posteriormente 
em termos de sucesso ou fracasso, mas como um ato cujo resultado 
é desconhecido. (CAGE apud OITICICA, 1972, p. 4) 

Assim como em Cage, o processo experimental de Oiticica tampouco é um método 

tal como o método cientifico experimental, cujo objetivo é repetir de forma 

programada ações para verificação e confirmação de hipóteses iniciais. Como Cage, 

Oiticica também aponta para os resultados imprevisíveis e para a preocupação com 

a atenção que inclui muitos elementos diversos, inclusive o espectador-participador.  

Num ensaio de 1971, Oiticica afirma a performance como conceito chave para 

pensar a relação do espectador com o que ele chama de “mundo-espetáculo”, uma 

relação que tem o dilema entre se transformar (tomar o controle da produção de si) 

“ou ser consumido pelo contemplar” (ter sua subjetividade moldada pelos 

dispositivos):  

performance – codificação; tomada de consciência → propor um tipo 
de atividade que não esteja irremediavelmente reduzida à 
contemplação do acabado [...] 

o ready-made DADA: experiência limite do 'objeto arte': mitificação 
da 'performance do objeto' → apontando para o extermínio do objeto-
arte como categoria privilegiada: apontando para a futura proposição 
de uma auto-iniciativa como prática nova [...] 

a importância de ser o conceito de performance colocado em pauta 
→ problema-limite do espectador frente ao mundo-espetáculo: 
dilema → transformar-se ou ser consumido pelo contemplar: ser 
performer por iniciativa ou compelido a sê-lo: criar o circo ou ser 
objeto-espectador. (OITICICA, 1971, grifo do autor) 

Nesse caso a performance é a proposição de ação do participador, não regrada mas 

totalmente livre, estimulada pelo ambiente (que ele chamava probrecinto – recinto 

proposição),  pelos objetos (ou probjetos - objetos-proposição), pelo contexto, pelos 

“estados de lazer não sublimatório” que levariam ao crelazer – lazer prazer criador 



 

2837 LABORATORIO DE PERFORMANCE: UMA EXPERIÊNCIA NA UNIVERSIDADE 
Luana Marchiori Veiga / Doutoranda PPG em Multimeios – Unicamp 
Simpósio 5 – Laboratórios e arte: espaços de experiência e práxis interdisciplinares 

 

(OITICICA, 1968). A performance como experiência arte-vida integrada. Fica 

evidente como a noção de experimental não se restringe à realização do trabalho 

pelo artista, mas se refere principalmente à relação da obra com o público.  

Tal conceito de experimental está mais ligada à noção de experiência de filósofos 

como John Dewey, que a compreende como a relação dos seres vivos com o 

ambiente, ou de antropólogos como Victor Turner, que propõe a experiência como 

um processo de crise e reestruturação. 

Dewey (2010) parte da proposição de que a experiência é algo que ocorre 

continuamente na interação dos seres vivos com seu entorno, mas diferencia a 

simples vivência da experiência singular. Algumas vezes a relação acontece a partir 

de situações de resistência e conflito, provocando uma mudança nas percepções e 

ideias. Outras vezes essa vivência pode apenas ser apenas incipiente, de maneira 

dispersa e distraída, incoerente até. As experiências singularizam-se quando vividas 

até sua consumação, quando  

[...] conclui-se uma obra de modo satisfatório; um problema recebe 
sua solução; um jogo é praticado até o fim; uma situação, seja a de 
fazer uma refeição, jogar uma partida de xadrez, conduzir uma 
conversa, escrever um livro ou participar de uma campanha política, 
conclui-se de maneira que seu encerramento é uma consumação, e 
não uma cessação. Essa experiência é um todo e carrega em si seu 
caráter individualizador e sua autossuficiência. Trata-se de uma 
experiência. (2010, p. 110, grifo do autor) 

Para o autor, viver uma experiência até sua consumação faz dela uma experiência 

singular, uma experiência. Uma experiência estética promovida por um trabalho de 

arte seria uma experiência singular.  

Já o antropólogo Victor Turner, um dos criadores da “Antropologia da Experiência”, 

aproxima o conceito à ideia de risco (TURNER apud DAWSEY, 2005). Em um artigo 

da década de 80, propõe que a etimologia da palavra seria derivada “do indo-

europeu per, com o significado literal, justamente, de 'tentar, aventurar-se, correr 

riscos'. Experiência e perigo vêm da mesma raiz. A derivação grega, perao, 'passar 

por', também chama a atenção de Turner pelo modo como evoca a ideia de ritos de 

passagem“ (DAWSEY, 2005). Nas culturas das sociedades pré-industriais os ritos de 

passagem funcionavam como reguladores sociais: experiências provocadas 
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intencionalmente para promover transformações no comportamento e na 

compreensão do papel social dos indivíduos. Sofrer uma experiência seria passar 

por uma crise, uma desestruturação da ordem social ou pessoal, e conseguir uma 

reorganização, transformadora, que para ser completa passaria por uma forma de 

expressão: 

Turner descreve cinco “momentos” que constituem a estrutura 
processual de cada erlebnis, ou experiência vivida: 1) algo acontece 
ao nível da percepção (sendo que a dor ou o prazer podem ser 
sentidos de forma mais intensa do que comportamentos repetitivos 
ou de rotina); 2) imagens de experiências do passado são evocadas 
e delineadas – de forma aguda; 3) emoções associadas aos eventos 
do passado são revividas; 4) o passado articula-se ao presente numa 
“relação musical” (conforme a analogia de Dilthey), tornando possível 
a descoberta e construção de significado; e 5) a experiência se 
completa através de uma forma de “expressão”. Performance – 
termo que deriva do francês antigo parfournir, “completar” ou “realizar 
inteiramente” – refere-se, justamente, ao momento da expressão. A 
performance completa uma experiência (TURNER, apud DAWSEY, 
2005). 

Para Turner, a conclusão de uma experiência seria a expressão dela, o momento da 

performance. Dewey também afirma a necessidade de uma conclusão da 

experiência para torná-la singular, mas para ele não há uma determinação de 

duração, tudo pode acontecer num fluxo contínuo: “nessas experiências, cada parte 

sucessiva flui livremente, sem interrupção e sem vazios não preenchidos, para o que 

vem a seguir” (DEWEY, 2010, p. 111). A consumação, conclusão, não seria, 

portanto, um momento distinto, separado, mas “um movimento de antecipação e 

acumulação, um movimento que finalmente se conclui” (DEWEY, 2010, p. 113). 

Segundo Turner, sofrer uma experiência implica, também, em passar por todos os 

estágios e concluí-la em alguma forma de expressão. A essa expressão a que Victor 

Turner chama também de performance, podemos associar à atividade da 

performance proposta por Oiticica como tomada de consciência, como auto-

iniciativa. A InCorporação do corpo na obra de arte, que Oiticica propõe a partir dos 

Parangolés, não se limita ao corpo físico, corpo como suporte da obra, mas vai ao 

extremo da transferência da responsabilidade sobre o ato criador no corpo, na 

experiência do espectador que aceita as proposições do artista. A incorporação, no 

ponto de vista de Dewey, é parte do fluxo da experiência, em que as partes 

sucessivas se fundem na unidade singular, ao mesmo tempo em que se 
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desmancham e se fundem na unidade “uma parte sucede a outra, mas só se 

completam na medida em que são incorporadas” (DEWEY, 2010, p. 118). O fluxo de 

experiências seria o “puro ato criador” de Oiticica: “a criação do próprio ato, da 

continuidade” (OITICICA, 1968, p. 2). 

Experimentar o experimental, no nosso laboratório de performance, seria lançar-se 

no fluxo da experiência, procurando a experiência singular, aberta à 

imprevisibilidade dos resultados, compreendendo o grau de atenção necessário para 

a composição das partes, como no improviso da dança e da música, e conseguindo 

alcançar a conclusão da experiência, manifesta em sua expressão ou performance. 

Conclusão essa que não ocorre num momento após, mas integrada no fluxo dos 

acontecimentos.  

Performance como Site specific  

Outro conceito fundamental para o desenvolvimento das experiências em Arte de 

Ação no nosso laboratório é o caráter de site specificity de todo trabalho em 

performance.  

De fato, o conceito de site-specificity apareceu no final da década de 1960, 

simultaneamente às variadas maneiras de expansão dos campos das linguagens 

artísticas e do advento da performance. A princípio o termo designava trabalhos de 

arte que tinham uma relação direta com o lugar em termos físicos, e os primeiros 

foram experimentações no campo escultórico. Um exemplo comum é a série de 

trabalhos Splashing (1968), de Richard Serra, em que o artista jogava chumbo 

derretido no encontro entre teto e parede do espaço de exposição.  Outro exemplo 

emblemático é a intervenção  Arco Inclinado (Tilted Arc, 1981) do mesmo artista, 

composto por uma imensa parede de aço de 3,5 metros de altura e 36 metros de 

comprimento que cruzava uma praça em Nova York. O aspecto mais importante, 

nesse caso, era a fisicalidade do trabalho e sua dependência do lugar de instalação. 

Remover o trabalho do lugar implicaria em sua destruição. Ao mesmo tempo, a 

presença física do espectador, a sua experiência no “aqui agora” do trabalho era 

fundamental. Pouco depois o conceito foi alargado por meio de propostas artísticas 

que dependiam não só do espaço físico mas também do contexto institucional e 

cultural (KWON, 2004). As performances da série Manteinance Art (1969) que Mierle 
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Ukeles realizava lavando o chão, esfregando as escadarias e tirando o pó das 

vitrines do museu, são exemplos dessa relação que incluía o contexto institucional 

da arte e da sociedade na compreensão do trabalho. As Inserções em Circuitos 

Ideológicos (1970), compostas por frases carimbadas em cédulas monetárias e 

impressas em garrafas de Coca-Cola que eram devolvidas à circulação, realizadas 

por Cildo Meireles, além de fazerem referência ao contexto político brasileiro da 

época, nem mesmo habitavam o espaço institucional da arte, confundindo-se com os 

objetos cotidianos. O artista argentino Julio Le Parc afirmava, em 1968, que o papel 

do artista na sociedade seria “pôr em evidência, no interior de cada meio, as 

contradições existentes” (LE PARC, 1968, p. 199). 

Ao longo do tempo, o termo site-specific passou a ser utilizado como uma categoria, 

e isso provocou certo esvaziamento, o que levou artistas a procurarem outras 

palavras para definir trabalhos que eram fundamentalmente site-specific, no sentido 

de dependerem completamente do contexto, seja físico, institucional, histórico ou 

cultural. Nos Estados Unidos, foram criados os termos site-oriented, funcional site, 

site-determined, site-responsive, etc., na medida em que incorporavam ao trabalho 

de Arte fatores estrangeiros a ela (KWON, 2004). Nos países latino-americanos os 

artistas também criaram nomenclaturas próprias para designar seus trabalhos e 

projetos que incluíam o contexto, e não se adotou um único conceito comum. Por 

outro lado, o termo em inglês nunca foi traduzido para o português, por causa de 

uma alegada impossibilidade de substituir a palavra site por outra que não se limite à 

localização e que contemple as suas várias dimensões, mas é possível que também 

seja porque, apesar dos esforços de inúmeros pensadores e artistas, continuamos 

intelectualmente colonizados.  

A teórica estadunidense Miwon Kwon, procura exemplificar a amplitude do conceito: 

[...] o site inclui uma gama de vários espaços e economias diferentes 
que se inter-relacionam, incluindo o ateliê, a galeria, o museu, a 
crítica de arte, a história da arte, o mercado de arte, que juntos 
constituem um sistema de práticas que não está separado, mas 
aberto às pressões sociais, econômicas e políticas. Ser ‘específico’ 
em relação a esse lugar, portanto, é decodificar e/ou recodificar as 
convenções institucionais de forma a expor suas operações ocultas 
mesmo que apoiadas – é revelar maneiras pelas quais as instituições 
moldam o significado da arte para modular o seu valor econômico e 
cultural, e boicotar a falácia da arte e da autonomia das instituições 
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ao tornar aparente sua imbricada relação com processos 
socioeconômicos e políticos mais amplos da atualidade”. (KWON, 
2008) 

Já o artista e teórico uruguaio Luís Camnitzer, ao descrever os conceitualismos 

praticados na américa latina, aponta que “el lugar [...] no es una localidad  física, 

estéril, sino un contexto. Actúa como un marco que no solamente introduce lecturas 

diversas en los objetos, sino que también da significaciones políticas distintas a los 

estilos de expresión” (CAMNITZER, 2008, p. 202).1  

Atualmente a arte contemporânea alargou de tal maneira o espaço da arte que até 

mesmo dispensa o espaço institucional. Ser site-specific, ou site-oriented significa 

incorporar todo o contexto onde o trabalho é inserido e, muitas vezes, trazer 

referências de outros campos do saber, como a psicologia, a filosofia, a teoria 

política, a antropologia, o cinema, etc.  

Performances e happenings nascem nesse meio. Ao recusar a representação e se 

inserir no mundo concreto, almejando a indiferenciação entre arte e vida, incorporam 

todo o entorno ao seu conteúdo.  Portanto, qualquer experimentação em Arte de 

Ação precisa levar em conta que o seu conteúdo implica todo o contexto em que é 

realizada, incluindo o espaço físico, o contexto histórico, cultural e também o 

contexto que o corpo que o realiza traz implícito (gênero, idade, etc.). 

Performance como intermídia 

Apesar de haver um certo consenso entre os artistas de performance na afirmação 

de sua efemeridade e caráter indispensável de presença ao vivo, o fato é que desde 

sua emergência nos anos 1960/70 a arte da performance ocupa um lugar 

intermediário entre linguagens. Desenvolvida e experimentada por dançarinos, 

escultores, pintores, músicos, cineastas, atores, etc., a arte de ação sempre foi a 

resposta para os artistas que queriam escapar das limitações impostas 

tradicionalmente, inclusive incorporando novas mídias e tecnologias. Esse lugar 

intermediário que ocupavam os trabalhos de arte que não se limitavam mais a uma 

única linguagem, uma única mídia, também foi denominado Intermídia.  

Hélio Oiticica chamava essa situação de Arte Ambiental, que seria uma 
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[...] manifestação total, íntegra do artista nas suas criações, que 
poderiam ser proposições para a participação do espectador [...], a 
reunião indivisível de todas as modalidades em posse do artista ao 
criar – as já conhecidas: cor, palavra, luz, ação, construção, etc., e as 
que a cada momento surgem na ânsia inventiva do mesmo ou do 
próprio participador ao tomar contato com a obra. (OITICICA, 1966) 

Julio Plaza, artista espanhol radicado no Brasil, era um defensor da  integração das 

linguagens artísticas. No seu “Manifiesto pro integración”, publicado em 1967, em 

Madrid, Plaza defende a ruptura dos conceitos tradicionais de arte em prol de uma 

cultura das relações. Dentre as catorze afirmações em seu manifesto, ele propõe 

que “la invención del ‘objeto artístico’ es relativamente reciente – unos quinientos 

años –, sus consecuencias han sido nefastas para la sociedad, porque hay una 

dualidad entre el arte y la vida, es arte de evasión, supervalorado”. Portanto, a 

integração das artes deveria ir no sentido de uma arte coletiva, objetiva, em que 

cada parte seria pensada em função do conjunto, baseada em sistemas racionais, 

matemáticos e modulares, abolindo o artesanal, elaborado com elementos concretos 

puros, sem ornamentos em que espaço, luz e cor se relacionariam diretamente, 

permitindo, portanto, a possibilidade de integração do cinema, teatro, música, etc. 

(PLAZA, 1967). Reforçando a tendência da arte não objetual que se praticava no 

Brasil nos anos 1960, Plaza também propõe a transmutação do espectador em 

participador, assim como demonstra um sentido utópico :  

[…] el conjunto total será una obra abierta, total, móvil, dinámica, 
humana, en la que el hombre – sin prejuicios de tradición – 
intervendrá de una forma activa. Será coautor-creador, no será un 
contemplador pasivo. Se eliminará el espectáculo como pasividad. 
Intervendrá, se construirá su propio mundo y a si mismo, tendrá 
consciencia de si mismo. No estará alienado.  esta integración no 
será formal, pues va en busca del hombre total, la vida no será tan 
individual como ahora, será colectiva. (PLAZA,  1967, p. 2) 

Contudo, o termo específico intermídia foi definido por Dick Higgins, um dos 

integrantes do grupo Fluxus. Intermídia seria a prática dos artistas que trabalham no 

intervalo entre linguagens. Higgins propõe localizar as explorações que atravessam 

fronteiras estabelecidas das linguagens e, principalmente pelo uso das novas 

tecnologias, procura uma dialética entre as linguagens. 

Nos últimos dez anos, mais ou menos, os artistas mudaram as suas 
mídias para se adequarem à situação, até o ponto em que as mídias 
desmoronaram em suas formas tradicionais, e se tornaram apenas 
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pontos de referência puristas. Surgiu a ideia, como que por 
combustão espontânea no mundo inteiro, de que esses pontos são 
arbitrários e só são úteis como ferramentas críticas, ao se dizer que 
tal trabalho é basicamente musical, mas também é poesia. Essa é a 
abordagem da intermídia, para enfatizar a dialética entre as mídias. 
(HIGGINS, 1966, p. 140) 

Os trabalhos Fluxus também podem ser incluídos na categoria de Intermídia. Ken 

Friedman (2007) aponta como muitas das mídias autônomas já foram, 

anteriormente, intermídias, como o próprio cinema em seus princípios, que ainda era 

uma fusão de fotografia em movimento utilizado nos contextos mais tradicionais da 

literatura e teatro, até que se desenvolveu com sua forma e especificidades. Ele 

exemplifica com a arte da performance, a arte postal e a videoarte, todas tendo 

iniciado como no campo da intermídia, até criarem uma autonomia. Friedman, que 

participou do Fluxus histórico e é hoje professor e pesquisador de arte, defende que 

o maior interesse do conceito de Intermídia é que ele não se esgota nas novas 

mídias, pelo contrário, define um campo aberto e mesmo ambíguo que engloba 

práticas diversas, de novas tecnologias à linguagens mais tradicionais.  

A importância conceitual da intermídia é sua relação profunda, 
embora paradoxal, com as novas mídias. O conceito de intermídia é 
poderoso porque ele se estica sobre as fronteiras de todas as mídias, 
muitas delas antigas. […] Intermídia conecta muitas formas de mídia 
conceitualmente e requer que as consideremos em termos dos 
efeitos humanos. Isso cria uma posição de empatia, porém 
desafiadora, a partir da qual interrogar e conceituar as novas mídias. 
O conceito reforça o desenvolvimento das novas mídias ao nos 
encorajar a pensar em termos culturais mais amplos Intermídia não é 
uma arte de aplicações técnicas, mas uma arte de ideias. 
(FRIEDMAN, 2007, tradução da autora)1  

Friedman defende a atualidade da Intermídia como um conceito que pode ampliar a 

concepção das novas mídias não limitando às suas aplicações tecnológicas, mas 

compreendendo esse lugar fronteiriço em que, não apenas as linguagens ou meios, 

mas as operações conceituais de cada um deles, pode se mesclar, se inter 

influenciar, de maneira livre. Dentro desse conceito, a ideia de intermídia confunde-

se com o impulso experimental, considerado como esse ato de se lançar nas 

experiências em diferentes mídias, linguagens, técnicas, procurando nas 

especificidades de cada um as suas possibilidades poéticas. Michael Rush, 

historiador da arte contemporânea, percebe: 
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É claro, então, que antes da chegada da [câmera] Sony Portapack 
em 1965 [nos Estados Unidos], artistas como [Nam June] Paik, [Wolf] 
Vostell e Yoko Ono já estavam, havia vários anos, envolvidos com 
arte performática europeia e associados com artistas como George 
Maciunas, Joseph Beuys, Yves Klein, o artista de teatro Tadeusz 
Kantor, assim como com músicos e artistas sonoros experimentais e 
eletrônicos, todos eles esticavam os parâmetros tradicionais de suas 
linguagens artísticas para incluir tecnologia, objetos e sons 
cotidianos, assim como Performances. (RUSH, 2007, p. 69, tradução 
da autora)2  

O conceito de Intermídia fica claro na produção dos artistas entre as décadas de 

1960 e 70, principalmente porque, naquela época, as mídias ainda eram muito 

distintas. Atualmente, porém, estamos vivendo num período em que todas as mídias 

convergem para um só meio, o eletrônico. Até os anos 1980, sons eram gravados 

em fitas magnéticas ou discos de vinil, fotografias eram pedacinhos de película 

sensibilizadas, filmes eram grandes fitas de película sensibilizadas, e eram 

diferentes dos vídeos, também guardados em fitas magnéticas. Os livros, revistas e 

jornais eram feitos a partir de matrizes físicas, tipos móveis montados numa mesa ou 

chapas metálicas, os fotolitos, as pinturas eram realizadas com tinta, e assim por 

diante. Até parece engraçado pontuar, mas atualmente, para os nascidos a partir da 

década de 1990, essas tecnologias analógicas já são objetos de um passado 

distante. Todas as mídias convergiram para uma só, foram todas traduzidas para 

sequencias binárias, codificadas, e hoje, para trabalhar com fotos, filmes, sons, 

textos, desenhos e pinturas, utilizamos os softwares, que, por meio de cálculos 

matemáticos, traduzem nossos inputs, calculam e simulam os efeitos obtidos 

antigamente por meio de processos físico químicos. “[O]  computador vindo a apagar 

as fronteiras e tornando cada vez mais indiscerníveis as clivagens físicas e técnicas: 

desenho, foto, cinema, vídeo, imagem, som, texto, tudo desaguava no digital, como 

se dizia então. Assim, tudo se misturou até a confusão [...]” afirma Philippe Dubois 

(2004, p. 98). 

Porém, é preciso lembrar do alerta de Lúcia Santaella de que as mídias são apenas 

os  canais, os suportes, enquanto as linguagens são outra coisa, são como uma 

lógica operativa. Santaella baseou-se na semiótica peirceana para analisar o que ela 

chama de matrizes da linguagem e pensamento, que seriam três básicas, visual, 

verbal e sonora, que se combinam de maneiras variadas e complexas. A autora 

aponta para como as mídias seriam:  
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[...] meros canais, tecnologias que estariam esvaziadas de sentido 
não fossem as mensagens que nelas se configuram. 
Consequentemente, processos comunicativos e formas de cultura 
que nelas se realizam devem pressupor tanto as diferentes 
linguagens e sistemas sígnicos que se configuram dentro das mídias 
em consonância com o potencial e limites de cada mídia, quanto 
deve pressupor também as misturas entre linguagens que se 
realizam nas mídias híbridas de que o cinema, a televisão e, muito 
mais, a hipermídia, são exemplares. (SANTAELLA, 2007, p. 77–78) 

Nesse sentido, a simples convergência para o meio digital não apaga as diferenças 

entre as linguagens, e a ideia de Intermídia continua válida quando compreendida 

justamente como entre-linguagens.  

A arte de ação realizada atualmente, apesar de ter configurado um campo específico 

de conhecimento, ainda conjuga diferentes matrizes: visual, sonora e, muitas vezes, 

verbal. Os artistas fazem uso de diversas tecnologias, mesclam suas ações com 

imagens projetadas, músicas, ou, no mínimo, registram e divulgam seu trabalho nas 

redes telemáticas. O conceito de intermídia é importante para o exercício da 

liberdade criativa e experimental no nosso laboratório.  

Produção de conhecimento no Laboratório de Arte de Ação 

Apesar de toda a liberdade criativa e experimental, como em todo laboratório, 

seguíamos um método para a produção de conhecimento. O método, nesse caso, 

não era aplicado ao fazer artístico, mas envolvia as práticas que o cercavam. 

Algumas leituras eram essenciais, dentre elas alguns materiais sobre a história da 

arte da performance, sobre o conceito de instauração e sobre a ideia de experiência. 

Além disso, cada estudante deveria realizar no mínimo três ações. Tais ações 

poderiam ser desenvolvidas pelo próprio estudante ou por um colega, nesses casos 

ele seria o propositor. Poderiam ser proposições coletivas, realizadas pela turma, ou 

individuais, ou ainda em duplas, trios, etc. A apresentação poderia ser ao vivo ou por 

meio de registro audiovisual. No caso do registro, não havia um formato previamente 

definido. A duração tampouco era predefinida, e ações duracionais podiam ocorrer 

ao longo do tempo da aula.  

A liberdade era bastante grande, tendo como regra geral a proibição de causar 

machucados em si ou em qualquer ser vivo, a proibição do uso de qualquer tipo de 

arma (inclusive de brinquedo), e a nudez avisada e em ambiente fechado, para que 
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fosse permitido para os eventuais incomodados a se retirarem do recinto. Em todos 

os encontros a turma se sentava em roda e as ações aconteciam mais ou menos no 

centro do círculo, a menos que o propositor escolhesse outro posicionamento, que 

então nos informava. O uso de recursos de áudio e vídeo, assim como de iluminação 

cênica estava disponível, e era explorado por vários estudantes.  

Ao final das apresentações seguia-se uma roda de debate, que procurava, nessa 

ordem específica: 1) descrever a ação e os elementos utilizados; 2) descrever as 

reações, emoções, memórias e pensamentos evocados; 3) por último, proceder a 

possíveis interpretações. Todas as ações deveriam ser registradas, em audiovisual, 

fotografia ou, em casos específicos, relatos escritos. Todos os estudantes deviam 

apresentar, ao final do semestre, um portfolio on-line (mesmo que de acesso restrito 

com senha), contendo os registros das três ações e três ensaios escritos após a 

realização delas, incluindo a sua descrição e reflexões suscitadas pelo debate com a 

turma. Esse material sintetizava o conhecimento produzido por cada aluno, e era 

utilizado para avaliação, uma vez que as apresentações, por seu caráter 

experimental e de resultados imprevistos, não podiam ser avaliadas.  

De maneira geral, ao longo do semestre os estudantes, que iniciavam o curso 

receosos e tímidos, desenvolviam um interessante vínculo de amizades entre eles, 

provocado, segundo os seus relatos, pelo ambiente de cumplicidade e intensidade 

de presença, além da participação em algumas ações que obtinham sucesso em 

instaurar verdadeiras experiências singulares. O laboratório de performance se 

constituiu como um espaço onde os estudantes se sentiram seguros para 

experimentar a arte de ação, para propor e sofrer experiências estéticas que se 

estenderam para suas próprias vidas, como se almeja na performance e na arte em 

geral. Para mim, os objetivos do curso estavam, dessa forma, plenamente atingidos.  

 
 
Notas 
1. The conceptual importance of intermedia is its profound yet often paradoxical relationship to new media. 
Intermedia is important because it emphasizes conceptual clarity and categorical ambiguity. The intermedia 
concept is powerful because it stretches across the boundaries of all media, many of them old. [...] Intermedia 
links many forms of media conceptually and require us to consider them in terms of human effects. This creates a 
sympathetic yet challenging position from which to interrogate and conceptualize new media. It strengthens the 
development of new media by encouraging us to think in large cultural terms. Intermedia are not an art of 
technical applications, but an art of subtle ideas. 
2. It is clear, then, that prior to the arrival of the Sony Portapack in 1965 [nos Estados Unidos] artists like 
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Paik, Vostell and Yoko Ono had for several years been involved with European performative art associated with 
artists like George Maciunas, Joseph Beuys, Yves Klein, theater artist Tadeusz Kantor, as well as electronic 
musicians and experimental sound artists, all of whom stretched the traditional parameters of their art to include 
technology, everyday objects and sounds, as well as Performance 
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