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RESUMO 
O artigo se propõe analisar obras de arte contemporânea a partir da experiência do “real”, 
complexificada através de interrupções, barreiras e dificuldades intencionalmente 
preparadas pelos artistas. Tais obstáculos envolvem contextos de montagem da mostra 
(display) e podem ser encontrados na forma de impedimentos físicos (objetos, elementos 
arquitetônicos); através do uso do corpo do artista; ou da ativação de agentes performáticos 
contratadas pelos artistas.  
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ABSTRACT 
The article aims to analyze works of contemporary art from the experience of the "real" 
focusing on the barriers intentionally prepared by the artists. Such obstacles involve the 
displays and can be found as physical impediments (objects, architectural elements), as the 
artist's body or as the use or activation of performative agents contracted by the artists.  
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Introdução 

Que tipos de obstáculos os artistas projetam em suas obras? Quais seriam as 

possíveis motivações para o uso dessas ferramentas? Que tipos de experiências 

essas estratégias provocam? Qual o papel dos obstáculos em propostas 

participativas? Tais questões serão tratadas nesse artigo a partir da análise de 

projetos e obras de arte contemporânea.  

As formas de obstáculo nas Artes Visuais são variadas. Para iniciar é importante 

mencionar um tipo obstáculo que remete a arte moderna. O processo de 

estabelecimento da arte moderna foi denominado por Pierre Bourdieu (1998, p. 225) 

de “institucionalização da anomia”, uma vez que os parâmetros baseados no novo, 

no incompleto e no indefinido provocaram um tipo de obstáculo cultural para 

espectadores, críticos e também para artistas academicistas da época. Pode-se 

dizer que o perfil do visitante de arte, sua bagagem cultural e seu conhecimento das 

senhas especificas são determinantes para promover acesso à cultura. Como 

mostram Bourdieu e Darbel (2007), apesar da projeção da ideia de que arte é uma 

questão de sensibilidade inata, na realidade a arte é culturalmente construída. Esse 

obstáculo cultural projetado conscientemente (ou não) pelos artistas continua a 

desempenhar um impacto e é uma pano de fundo para qualquer contato com 

projetos de arte contemporâneos. Entretanto, na atualidade outros tipos de 

obstáculos que obrigam o visitante de arte  a mudar sua postura no espaço da arte 

podem ser encontrados em diferentes projetos.  

Obstáculos físicos  

Subindo a última rampa da 30ª Bienal de São Paulo, de 2012, os visitantes 

encontram a obra de Ricardo Basbaum, um grande painel pintado de laranja com 

adesivos pretos, coberto com esquemas relacionais entre as palavras –  eu, você, 

nós – além de outras relações sugeridas através de territórios marcados por linhas 

tracejadas que se apresentam como membranas. Os esquemas sugerem fronteiras 

porosas, temporais e orgânicas. Em frente à parede encontra-se um móvel 

construído com uma estrutura de ferro; um portal cujo atravessamento exige cuidado 

e mobilidade corporal. A estrutura oferece um espaço convidativo para uso, coberto 

de almofadas roxas. 
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A obra oferece conforto após o exaustivo percurso que caracteriza visitas em 

grandes mostras de arte. Ali o visitante pode sentar enquanto tenta decifrar o 

esquema da parede ou simplesmente observar o fluxo de visitantes no espaço da 

Bienal.  

O projeto é composto também de um painel onde o artista lança convites para 

atividades programadas que envolvem outros artistas e participadores durante o 

tempo de exposição. Ou seja, a obra é pensada também como um espaço de 

atravessamentos de autorias, através de atividades ao vivo compostas por uma 

pluralidade de vozes. Posteriormente essas performances são incorporadas na obra 

através de áudio.  

Possibilidades de atravessar ou a necessidade de desvios em percursos sugeridos 

nos tracejados relacionam-se com outro elemento estrutural do trabalho que 

Basbaum chama de “obstáculo”: um pequeno retângulo (0,20 x 1,50m), feito da 

mesma estrutura metálica, conectado ao banco. Na Bienal de 2012, o artista montou 

duas dessas estruturas; uma entre os bancos e a parede com os adesivos e outra 

que estreita a passagem dos visitantes entre sua obra e o vão do espaço da Bienal:  

Vejo a peça como um lugar para 'exercícios'; chamo isso de 
'performance compulsória' – o visitante é 'obrigado' a levantar a 
perna para não cair. E por isso tem que pensar onde está seu corpo, 
tem que trazer o corpo para o lugar da instalação; se não trouxer, 
tropeça e cai. (BASBAUM, 2012, entrevista com o autor do artigo via 
email) 

Na Bienal, durante o evento de abertura em um tempo de aproximadamente uma 

hora, foi possível observar pelo menos oito pessoas esbarrando no retângulo. 

Ninguém caiu ou machucou-se, mas observou-se que a maioria das 'vítimas' ficou 

embaraçada com esse inesperado encontro com a obra do artista; enquanto isso, o 

próprio artista também observava a mesma situação e perante os repetidos tombos 

optou por remover a peça nesse dia:  

A Bienal é uma exposição muito particular a acho que os visitantes 
se movem ali como se estivessem na Avenida Paulista ou saindo do 
metrô; é um fluxo grande, diferente de qualquer exposição. Como 
não tenho intenção de causar qualquer acidente, achei melhor retirar 
a peça e mudá-la de lugar. (BASBAUM, 2012, entrevista com o autor 
do artigo via email) 
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A remoção sugere que o artista não estava interessado no atropelamento, mas na 

alteração performática ali possível. Essa "performance compulsória" teve também 

sua plateia de visitantes sentados nos bancos que puderam presenciar as alterações 

do comportamento de outros visitantes.  

Após a abertura, o segundo obstáculo foi deslocado para uma posição ao lado do 

primeiro obstáculo diminuindo, assim, o risco para os visitantes. 

O uso dos obstáculos por Basbaum iniciou em uma exposição na Galeria Gentil 

Carioca, no Rio de Janeiro, em 2004, usando toda a extensão do espaço com vários 

obstáculos. Em outros projetos do artista, tais obstáculos se multiplicam, formando 

uma sequência de alterações do movimento dos visitantes no espaço. O uso de 

obstáculos também é identificado nas exposições de Basbaum na Galeria Luciana 

Brito, em São Paulo e na Bienal de Busan, na Coréia.1  

Basbaum se interessa pela garantia de alerta dos visitantes, atitude que contrasta 

com a ideia de  “imersão mimética" de Bishop (2008, p. 82). A crítica inglesa usa 

esse termo para abordar o efeito que o visitante de arte vivencia, ao entrar numa 

sala escura; "ao invés de uma consciência acordada de nosso corpo perceptivo e 

seus limites físicos", essa experiência trás um efeito de "dissolução" que desloca, 

mesmo que temporariamente, o sentido "de si mesmo" (self) do visitante (p.82). 

Pode-se, então, concluir que os obstáculos físicos tendem a causar um efeito 

contrário a dissolução  acima descrita, uma vez que obrigam o visitante a manter 

uma consciência do aqui e agora via embate direto com seu corpo. 

Arquitetura como obstáculo 

Diferente do trabalho de Basbaum, a obra do artista Hans Haacke,  Failed Hope2, 

exposta no Pavilhão da Alemanha na Bienal de Veneza, em 1993, deixou o 

obstáculo mais evidente, de modo que o visitante pode optar por entrar – ou não – 

na área do trabalho.  

Na entrada do espaço, o visitante encontrava uma fotografia ampliada da visita de 

Adolf Hitler e de Mussolini a mesma Bienal, em 1934. Acima da porta havia uma 

imagem ampliada da nova moeda alemã lançada após a unificação das Alemanhas 

Ocidental e Oriental, em 1990. O artista montou a moeda usando um gancho antigo 
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sobre o qual estava montada uma suástica nazista. Ao entrar no pavilhão o visitante 

era surpreendido com a destruição do chão da galeria que aparecia todo quebrado. 

Na parede do fundo, em letras grandes, lia-se Germânia, nome que Hitler planejou 

para uma futura capital alemã. Cullum, (2004) afirma que de “forma consciente” 

(2003 s/p), Haacke  relacionou sua obra a  pintura Mar de gelo (1823), do artista 

alemão Caspar David Friedrich. 3  Na pintura de Friedrich o artista retratou uma 

paisagem marítima e um barco brutalmente despedaçado, ressaltando a força 

sublime e incompreensível da natureza, frente e acima da presença humana. Tal 

poder era tema recorrente de artistas românticos. Na obra de Haacke, esse tema 

aparece ligado ao mito da mãe terra Alemanha4, objeto de culto nazista. Os pedaços 

do chão da galeria remetiam aos destroços congelados da pintura e ao resultado do 

regime. O marco sobre a entrada também sinalizava que a força ditatorial havia sido 

substituída pelo poder do capital. Dentro dessa instalação/paisagem de destruição, 

exigia-se um andar consciente e cuidadoso no percurso dos visitantes. Nessa obra – 

assim como na de Basbaum – destaca-se o elemento de risco que a participação 

implica para os visitantes.   

A artista argentina Graziela Carnevale condicionou outra situação em sua obra 

tornando prisioneiro um grupo de pessoas que considerou como atores. A ação, 

parte do Ciclo de Arte Experimental foi realizada em Rosário, na Argentina, em 

1968. A artista chaveou os convidados dentro de uma galeria e após um tempo, o 

vidro foi quebrado por pessoas que aguardavam do lado de fora. Imagens que 

registraram o momento de saída dos presos mostram uma fila de pessoas saindo 

pelo buraco no vidro. Carnevale, através de imposição de um obstáculo (o espaço), 

provocou seus visitantes a tomar uma atitude rompante e transformou-os, 

involuntariamente, em performers. A quebra do vidro tornou-se uma performance, 

um ruído comportamental e uma forma de acerbar uma agressão que remeteu a 

uma condição de restrição típica do contexto político da ditadura. O trabalho de 

Carnevale une a ideia de arte como armadilha e obstáculo. Primeiro a artista ativou 

a captura de pessoas dentro de sua obra sem o conhecimento das mesmas. Após 

um tempo, os visitantes de fora ao perceberem que estavam à frente de um 

obstáculo – o próprio espaço expositivo – foram provocados a reagir e a romper o 

espaço, liberando os presos. O rompimento do espaço acabou abrindo uma saída, 



 

3218 EXPERIÊNCIA, OBSTÁCULOS E PARTICIPAÇÃO PERFORMÁTICA 
Yiftah Peled / UFES 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

mas deixou os presos frente à outra situação de risco, uma vez que a janela 

quebrada representava uma ameaça devido aos vidros pontiagudos e cortantes. No 

contexto da América do Sul, as situações políticas relacionadas as diferentes 

ditaduras correspondem com o uso de obstáculos.5 Nos contextos atuais, o uso do 

obstáculo continua a despertar atitudes conscientes do público em relação aos 

confrontos com a realidade social que os cercam.    

Corpo do artista como obstáculo 

Outra forma de ativação de obstáculos pode ser vista em Bolonha na Itália (1977). 

Chegando à entrada principal na Galeria Communale d’Arte Moderna, o visitante 

encontrava um homem (Ulay) e uma mulher (Marina Abramovic) posicionados nus e 

estáticos, um em frente ao outro, deixando um espaço de passagem estreito. A 

posição dos artistas na entrada implicava que o visitante era obrigado a ajustar seu 

corpo lateralmente para passar.  Antes de entrar no espaço expositivo e ser 

‘prensado’ entre os corpos nus dos artistas, o visitante poderia escolher qual corpo 

(masculino ou feminino) ele contataria de frente.  Além da proximidade física, os 

artistas exalaram cheiro muito forte resultado de sua vida nômade em uma 

camionete. Ao passar entre os performers, o visitante era filmado (por uma filmadora 

secreta) e podia ser visto por outros espectadores em projeção dentro do espaço. O 

projeto foi denominado ‘Imponderabilia’, em um texto ao lado da projeção se lia: 

“impensável/ tantas fatores humanos imponderáveis/ como a sensitividade estética/ 

a importância primordial de imponderáveis na determinação/ contato humano” 

(BIESENBACH, 2010). 

A palavra ‘imponderáveis’ no texto sugere o inédito que pode surgir no momento da 

interação. Warr e Jones (2002 p. 124) comentam sobre essa performance: "[...] eles 

planejavam ser uma ‘porta viva’ por três horas, mas a performance foi interrompida 

pela policia depois de 90 minutos". A proximidade dos corpos dos artistas 

transformava os mesmos em colunas vivas, como extensão da arquitetura. Tal 

amarração proposta transformou o ato de ‘adentrar’ em uma situação tensa, de 

risco. No livro Interaction Ritual (2001), um modelo arquitetônico é proposto pelo 

sociólogo canadense Erving Goffman (1922–1982) para um estudo social de 

interações em um contexto de risco:  
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Ao invés de um destino esperado, você o encontra na porta. O 
perigo é transformado em um risco assumido; possibilidades 
favoráveis em oportunidades palpáveis. Situações críveis se tornam 
oportunidades empreendidas, e exposição à incertezas é 
interpretada como uma  aposta deliberadamente assumida. 
(GOFFMAN, 2001, p.171, grifo do autor) 

Goffman (2001, p.28) define “ocasião social” como um “contexto social estruturante”, 

ou seja, tudo que circunda a interação. Na performance de Ulay e Abramovic tal 

conceito parece ser colocado em crise. Isso porque a proposta dos artistas mudou o 

contexto do ambiente expositivo. Os corpos nus dos artistas desestabilizam a 

ocasião social do museu, propondo uma nova condição de conduta. O fato de que a 

policia interrompeu a performance (mesmo ela sendo executada dentro do museu), 

mostra que foram totalmente ultrapassados os limites toleráveis para a conduta no 

espaço público. 

Goffman descreve algo que parece estar relacionado com a situação de risco criada 

por Ulay e Abramovic:  

[...] vemos que a fatalidade que muitos evitam, outros, por algumas 
razões, aprovam; e há aqueles que até mesmo constroem um 
ambiente do qual eles podem se favorecer dessa condição de 
fatalidade. Algo significante e peculiar parece estar envolvido na 
ação. (1982, p. 214) 

No âmbito social, Goffman (2001) lista diversas atividades nas quais os participantes 

se colocam sob situações de riscos e onde exige-se a performance de um 

especialista. Dentro do contexto de performance artística contemporânea existe uma 

linha de produção de arte que desloca intencionalmente o risco do artista-performer-

especialista para o público que compartilha tal risco. 

Mas porque que a pessoas escolheriam entrar em situação de risco? Quando se 

trata das escolhas ligadas ao sentido da autodeterminação (“self determination”), 

Goffman (2001) exemplifica algumas opções de participantes para entrar em 

condições de risco vinculadas a possíveis ganhos.  

No contexto da arte da participação, qual seria a motivação do público para entrar 

em um contexto de risco? O que o artista propõe é normalmente visto como uma 

experiência que recompensa o risco assumido (porém, o que é considerado como 
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ganho pela arte e, principalmente, a arte da performance parece permanecer como 

algo subjetivo).  

Goffman (2001) apresenta o modelo do jogo de moeda (cara ou coroa) para pensar 

as apostas sob a perspectiva do risco.  

O sociólogo mostra que na vida a tomada de decisões tem um aspecto temporal e 

que a fase de determinação é mais longa do que num jogo de moeda (às vezes se 

estende durante décadas). Já em nessa performance artística, o processo de 

tomada de decisão se torna mais rápido.  Apresentam-se, a seguir, as quatro fases 

desse jogo descritas por Goffman (1982, p. 154). Esse modelo será explorado para 

analisar a performance ‘Imponderabilia' 

[1] Play squering off – fase de acordos entre os participantes, valoração do jogo, 

compromisso entre participantes.  Na performance de Ulay e Abramovic, primeiro, 

acontece o acordo não verbal com o visitante através de um ‘alinhamento físico’ 

entre os corpos dos artistas no espaço. O visitante toma a decisão de participar 

sabendo que existe uma condição e aceita (ou não) que vai ter que ariscar seu 

corpo na passagem. 

[2] Determination phase – momento de escolha e do acaso.  A moeda está no ar 

aguarda-se um resultado. Em ‘Imponderabilia' é o momento em que o visitante se 

movimenta em direção a estreita passagem onde os corpos nus o esperam. O 

participador visto de fora é como a moeda lançada no espaço e é observado 

também por outros espectadores que aguardam para qual lado (masculino ou 

feminino) ele vai virar. Há uma opção, uma situação de acaso. 

[3] Disclosure – fase revelatória; normalmente é curta, depende do mecanismo 

decisório e tem um efeito de suspense. Na performance de Ulay e Abramovic revela-

se a posição do participador e sua escolha fica visível. 

[4] Settlment – após o resultado, as perdas e ganhos são acertados. Na performance 

o visitante pode avaliar seus ganhos e perdas ao perceber que foi filmado e que, de 

certa forma, se tornou um performer desavisado. 
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Pelo ângulo Goffamniano as relações de interação na performance ‘Imponderabilia’ 

se destacam e se intensificam. Cada participante trás o que  Goffman (2005, p. 27) 

chama de "estojo de identidade" para essa interação, ou seja, seus adereços 

culturais e seus dados corporais – seu peso, sua altura, seu sexo – enfim, tudo que 

legitima sua sensação de ‘eu’. A partir de uma escolha, ele arrisca seu estojo, 

apostando em benefícios. 

Sugere-se que a inserção no modelo Gofmaniano acontece no momento em que o 

participante passa entre os corpos nus; ali ele é comprometido e ‘contaminado’ pela 

ação. Através da interação face a face/ corpo a corpo, surge o inédito, o que não se 

repete. Qualquer posição que o participante toma no projeto ‘Imponderabilia’ o 

compromete numa condição onde os dois lados da moeda se tornam intimamente 

ligados. 

Agentes obstáculos 

E existiriam outros obstáculos possíveis?  A obra de Cildo Meirelles, "Sermão da 

Montanha Fiat Lux", (1973–79) apresentada na época da ditadura militar brasileira 

no Centro Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, opera um tipo de obstáculo diferente.   

Meireles contratou cinco homens, vestidos de paletós e de óculos escuros que 

ficaram em pé, numa sala, durante toda a exposição, formando uma barreira em 

frente de uma enorme pilha de caixas de fósforos marca fiat lux (com imagens de 

um olho na embalagem). No chão, o artista instalou lixas e colocou espelhos sobre 

as paredes.  

Um momento potente da obra de Meireles aconteceu na abertura da exposição 

quando chegou a polícia militar. A partir do depoimento de Meirelles, Brett (2009) 

descreve a reação dos policiais que "ficaram confusos diante do que estava 

acontecendo. Não havia nada a fazer, então eles se retiraram” (p.35). O encontro de 

agentes policiais 'de verdade' com os guardas performáticos de Cildo Meirelles foi 

um momento de tensão, um encontro raro e uma disputa de espaço entre a 

performance social dos policiais contratados e 'fantasiados' pelo Estado e a dos 

policiais contratados e 'fantasiados' pelo artista. Quem apresentou um poder 

performático superior?  
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A obra de Meireles mostra como artistas criam incentivos para o visitante agir de 

modo a superar a condição de observador convencional, ou seja, o artista estimula a 

modificação da mera presença do espectador que desfruta de uma tranquilidade 

contemplativa para ficar em pé ou sentado à frente de obras ou simplesmente 

circulando no espaço.  

A questão de impedimentos e barreiras naturalmente remete a noção de fronteiras. 

Santiago Sierra apresentou na Bienal de Veneza de 2003, a obra Palabra Tapada. O 

artista construiu um muro na entrada do pavilhão da Espanha impossibilitando a 

entrada do público. Também cobriu a palavra 'Espanha' a frente do pavilhão do país. 

Além do obstáculo físico, o trabalho colocava outro tipo de barreira: guardas 

uniformizados garantiram a entrada lateral somente de visitantes com passaporte 

espanhol. Esse fato causou confusão com visitantes de outras nacionalidades, 

indignados e incompreendidos; tais reações acabaram por fazer parte da obra. Os 

visitantes não sabiam que seu esforço era em vão, porque dentro do pavilhão, os 

legítimos espanhóis encontravam apenas os restos da exposição da Bienal anterior. 

Expositivo como obstáculo 

Historicamente, o próprio contexto expositivo já foi utilizado como obstáculo na 

notória obra do Marcel Duchamp, “Milha de Fios” (1942), exposta numa mostra 

coletiva de Surrealismo em Nova York. Duchamp dificultou o movimento do público 

dentro do espaço expositivo e o acesso ao trabalhos de outros artistas através de 

fios que atravessaram o espaço da exposição. Dessa forma todo o contexto 

expositivo incorporou um grande  obstáculo. 

Nelson Leirner em sua "Exposição não exposição", em 1967, na Galeria Rex, em 

São Paulo, também criou obstáculos e barreiras variados que ativavam um 

antagonismo participativo e que dificultaram o consumo de suas próprias obras.6  

Usando como referência a exposição de Leirner, a mostra "Super Performance", 

realizada em 2012,  no Atelier 397, em São Paulo, montou obstáculos através de 

dispositivos provocando um jogo entre o impedimento e o acesso ao consumo de 

múltiplos, no qual se experimentam variadas dinâmicas e trocas entre estados de 

performance entre o público presente.7  
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Considerações finais 

Como se pode perceber, as estratégias de obstáculos são variadas e nesse artigo 

foram artificialmente separadas através de uma curta investigação que sugere uma 

organização conceitual.8  

Identificam-se objetos físicos como obstáculo na obra de Basbaum. Em Haacke e 

Carnevale é possível perceber impedimentos via a arquitetura. Outra forma de 

barreira aparece através do uso do corpo do artista, visto em Abramovic e Ulay. Já a 

ativação de agentes performáticos contratadas pelos artistas surge em projetos 

como os de Meireles e Sierra. O espaço expositivo como os dispositivos de mostra 

(display) foi mencionado em projetos de Duchamp e Leirner, bem como no projeto 

Super Performance.  

Algumas das obras descritas se utilizam de mais de um tipo de obstáculo e precisam 

ser considerados em sua complexidade – como em Sierra ou Bsabaum quando 

objeto e display expositivo se misturam. 

Sugere-se que essas estratégias artísticas com base nos obstáculos acabam por 

ressaltar a presença de visitantes, colocam o corpo em risco ou em embate e  

possibilitam o surgimento de tipo  particular de performance e participação do 

visitante.  

 

                                                
Notas 
1 Como solução improvisada pelos organizadores da mostra, monitores uniformizados foram posicionados a 
frente da estrutura metálica, formando uma barreira viva; um novo obstáculo agora na forma de uma 
performance da instituição filtra obra do artista. 
2 Imagem disponível em: http://pietmondriaan.com/2012/03/26/hans-haacke/ Acesso em 30 set.2012.  
3 A pintura inspirava-se numa cena real registra em fotos produzidas durante uma expedição para o polo norte 
pelo explorador William Edward Parry entre 1819–1820 e em 1824. 
4 Hitler, além de determinar toda a direção da arte nazista, foi um colecionador ávido de pinturas de paisagem. 
Muitas das obras adquiridas tinham temas naturalistas de montanhas e ruínas de antigas civilizações, 
principalmente da época grega romana. Como mostra Peter Cohen no documentário “Arquitetura da Destruição” 
(2004),  a propaganda nazista e todas as artes se uniram numa passagem moldante. 
5 O artista António Manuel, na obra "Eis o saldo", de 1968, usou panos pretos e um sistema de cordas com 
roldanas através das quais os visitantes poderiam revelar o conteúdo da obra - no caso imagens de manifestos 
contra a ditadura brasileira. Desta forma, ao levantar os obstáculos, participantes proporcionavam uma visão 
para o público presente. 
6  Dados sobre o evento encontram-se em Lopes (2008).  
7 Mais informações sobre o projeto são disponíveis em: 
http://materias.atelie397.com/files/2012/05/SuperPerformance_Funarte.pdf Acesso em 5 out. 2012.  

http://pietmondriaan.com/2012/03/26/hans-haacke/
http://materias.atelie397.com/files/2012/05/SuperPerformance_Funarte.pdf
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8 Por exemplo essa seleção não considerou, obras em espaço publico o  de  intervenção urbana como  “Cortina 
de Ferro”(1961-2) de Christo e Jean Claude na rua Visconti em Paris ou o “Arco inclinado”  de Richard Serra 
instalado no Federal Plaza de Nova York.  (1981-5). 
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