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RESUMO  
Neste ensaio abordaremos a fotoperformance pelo princípio da colagem expandida. Como 
ferramenta conceitual fundante do mesmo, tomaremos as figuras do anacronismo e da 
alegoria. Ao fim e ao cabo das argumentações teóricas, apresentaremos uma análise das 
fotoperformances da pintora Carolee Schneemann. 
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SOMMAIRE 

Cet essai abordera la photoperformance à partir du principe de collage élargi. 
L‟anachronisme et l‟allégorie seront privilégiés en tant qu'outils conceptuels. Après 
l'argumentation théorique, notre regard portera sur les photoperformances de la peintre 
Carolee Schneemann pour fin d'analyse. 
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Colagem 
Domingo, 27 de novembro de 1960, Yves Klein coloca em circulação no festival de 

arte de vanguarda Le Journal d’un seul jour, exemplar único de um tablóide de 

quatro páginas. Na realidade, uma espécie de manifesto em que as diferentes 

colunas e blocos de notícias apresentam textos do próprio artista. Se levarmos em 

conta que a manchete de maior destaque, do lado esquerdo, no alto da página, 

enuncia em caixa alta: THEATRE DU VIDE, ela resumiria bem todos os assuntos 

abordados no jornal, enfatizando os princípios gerais de uma poética que em parte 

tratou de evocar uma certa presença material do invisível como se o vazio estivesse 

virtualmente cheio [de imagens?].  

 

Yves Klein 
Le journal d‟un Seul jour, 1960 

http://www.laboiteverte.fr/les-coulisses-du-saut-dans-le-vide-dyves-klein/ 

 

Em destaque entre os textos, ocupando quase a metade da página à direita, vemos 

a fotografia do célebre Saut dans le vide. Tendo como cenário a rua tranquila de um 

subúrbio qualquer, Klein se joga da água furtada de um sobrado visto na imagem em 

segundo plano. Projetando todo seu corpo em uma horizontal ligeiramente 

ascendente, ele se lança em contre-plongé no espaço vazio, ocupando o centro da 

imagem. Mais do que o risco iminente de queda, a situação sugere que o ar é 

http://www.laboiteverte.fr/les-coulisses-du-saut-dans-le-vide-dyves-klein/
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matéria densa, um meio ambiente em que seria possível flutuar. O gesto corporal do 

artista evoca os vôos que fazemos em sonhos – lugar imaterial, todo ocupado pelas 

imagens de nosso inconsciente. Sabe-se que esta é uma trucagem feita a partir de 

dois negativos superposto, mas que aposta na crença comum de que o registro é 

simplesmente factual. Uma tal fotografia guarda interesse para a nossa pesquisa por 

se tratar de uma performance pensada para e, desde o início, como imagem. Em 

nossos termos, uma fotoperformance. O recurso técnico empregado para se 

conseguir o efeito desejado foi a colagem.  

Cabe ressaltar que, para fins metodológicos e bom uso das ferramentas conceituais, 

estamos fazendo distinção entre montagem e colagem. Termos muitas vezes 

empregados pelos teóricos da arte de forma pouco rigorosa como se tratassem de 

técnicas reversíveis e sem maiores consequências analíticas. Se para montagem 

tomamos anteriormente como modelo conceitual a técnica cinematográfica que 

dispõe lado a lado quadros de imagens em justaposição, estabelecendo entre eles 

relações arbitrárias de continuidade para induzir uma narrativa,1 para colagem são 

as experiências plásticas realizadas por Picasso e Braque na segunda década de 

1900, entre 1912 e 1914, curto período de tempo em que fizeram suas 

experimentações, que estão sendo levadas em consideração. Neste caso, ao lançar 

mão de materiais heterogêneos como pedaços de jornal, de papel de parede, rótulos 

de mercadorias e achatá-los temporalmente em um mesmo espaço pictórico de 

modo concorrente, a colagem cubista engendra uma entidade autônoma em que os 

fragmentos de signos verbais/visuais, desapropriados de seus significados e 

contextos originais, rearticulam simultaneamente novas associações plásticas, 

formais e significantes no interior da composição. Ao mesmo tempo, esses mesmo 

fragmentos conspiram com a heteronomia por estarem, desde seu advento, aderidos 

ao mundo, à vida cotidiana, à sociedade do consumo e aos fatos sociais diversos e 

atuais. 
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Pablo Picasso 
Violino, 1912 

Colagem e desenho sobre papel 
 

Rosalind Krauss (2006), ao analisar os papéis de Picasso, chama atenção para o 

fato de os recortes, apropriados diretamente de jornais e magazines, se 

recombinarem, cambiantes, em vários níveis significantes. Propriedade constituinte 

da colagem que a autora qualifica como sendo a circularidade do signo. Assim, 

retirados do contexto de informação e adulterada a estrutura semântica da 

linguagem, desfeitos os elos de espaço e tempo, dois fragmentos gêmeos de 

impressos, por exemplo, distribuídos na superfície que os suporta – o papel –, são, 

cada um para si, instâncias de um signo material qualquer. Rebatidos em simetria de 

eixo vertical de forma invertida e desencontrada no plano, eles formam um jogo 

negativo-positivo de pares opostos que estruturam o espaço abstrato, puramente 

visual da composição. Ao mesmo tempo em que se insinuam como sombra ou 

segmento de textura em alternância plástica com as nesgas brancas que se 

recortam e emergem do fundo, cada um dos fragmentos, dando lugar a uma 

figuração, se recombina e se encontra em solidariedade às curvas de um violino 

sobre o tampo de uma mesa. Se um integra a forma cheia, sólida e positiva do 

objeto, o outro o reforça e o destaca quando para ele faz fundo. Nesse jogo de 

instabilidade, trocando incessantemente de lugar, a percepção das partes e do todo 
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vacila entre o plano e o volume que as colagens de Picasso reforçam e negam ao 

mesmo tempo.  

O universo que as motiva abrange um número limitado de objetos: garrafas de 

vinho, de água mineral, xícaras, taças, copos, instrumentos musicais e, sobretudo, 

jornais, literalmente espalhados sobre as mesas. Por se tratar de fragmentos de 

notícias diversas, os papéis colados também apontam para o espaço social de onde 

emerge um mosaico de vozes plurais, impessoais e concorrentes. Sem hierarquias, 

elas estão justapostas em um mesmo plano espaço-temporal do quadro que 

também poderia ser aquele dos cafés parisienses. Ali dispostos em zigue-zague, 

sugerem a polifonia de conversas desconexas, mas consonante como um 

murmurinho. De modo anacrônico, as diferentes vozes anônimas que nos contam os 

faits-divers estão amalgamadas na plástica da composição – autonomia e 

heteronomia simultaneamente. Essas temporalidades desencontradas, esses 

estilhaços de ocorrências que cada signo carrega em si e que a colagem 

forçosamente faz emergir sobre as mesas dos cafés, diante de nossas vistas, é o 

que a qualifica como uma alegoria da vida moderna (BENJAMIN: 1987). 

Do princípio anacrônico da colagem 
De acordo com o que acabamos de argumentar, o que caracteriza a colagem é a 

superposição de elementos de naturezas diversas, uns sobre e contra outros, em 

competição temporal desordenada, mas aplainadas espacialmente. Neste sentido, o 

anacronismo a rege e a atravessa quando achata e confronta em um mesmo plano 

de ordenação plástica fragmentos de coisas cujas histórias originais estão aderidas 

ou referenciadas a contextos estrangeiros temporalmente desencontrados.  

Apropriar-se e aproximar objetos ou figuras de naturezas e temporalidades 

diferentes, reinserindo-os em uma nova ordem de sentidos tem sido recorrente na 

história da arte. Em Le Déjeuner sur l’herbe (1863), por exemplo, ao tratar de um 

episódio da vida moderna, um pic-nic no parque, Manet realiza operações de 

apropriação não só de figuras, mas da estrutura de composição bastante clássica, 

de Georgione, Rafael e Ticiano.2 No entanto, eliminando as nuanças de claro-

escuro, Manet as pinta como se o modelo para a imagem tivesse sido um 

instantâneo fotográfico, tratamento estético tipicamente realista. O que nos chama 

atenção e constitui o traço de modernidade em Déjeuner é um certo élan de 
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incomunicabilidade entre as personagens, como se cada uma delas gozasse de 

existência alheia às demais. Assim, embora submetidas a uma mesma ordem 

compositiva, elas interrompem o fluxo narrativo associado normalmente à 

representação. Por esta razão, as pinturas do artista, sobretudo aquelas de retrato 

de grupos, foram acusadas por seus contemporâneos de não possuírem unidade, 

coerência psicológica e cooperação das personagens em prol de um todo que 

corrobore com a clareza do “quadro”. Em outras palavras, as partes não se deixam 

absorver3 pelo assunto localizado no interior da obra – o tema tratado. Conspirando 

contra a unidade, cada figura, por mais bem executada que esteja, parece 

conclamar autonomia e competir umas com as outras, negando a cooperação e a 

hierarquia necessárias para se obter “obra”. Segundo a crítica da época, as pinturas 

de Manet não seriam mais que amontoados de partes desconectadas do todo 

(FRIED: 2000).  

O caráter dispersivo da pintura realista em geral, em parte para evitar as 

composições e posturas corporais forçadas da arte acadêmica, em Manet ganha 

mais uma dobra, essa da citação histórica. Esse encontro quase chocante entre a 

tradição e a vida contemporânea, notado em Le Déjeuner sur l’herbe e em outras de 

suas primeiras realizações, confere à suas personagens um tom distante e 

anacrônico. Por outro lado, ao reduzir o conteúdo informativo da narração, Manet, 

embora de forma ainda incipiente, traz o fundo para frente da pintura e quebra a 

ordem de lugares que separava grupos de pessoas e cenário, nivelando-os em 

valores plásticos. Esse procedimento, que estamos qualificando de disjunção 

conjuntiva do signo visual, faz com que suas pinturas sejam antes operações de 

aproximação de heterogêneos em prol de uma circularidade significante das partes, 

a qual põe em tensão arte e história, tradição e inovação, passado e presente, 

antecipando o modo operativo das colagens cubistas. Justamente o abandono da 

coerência narrativa cede lugar, em Manet, à alegoria. Neste caso, os signos estão 

abertos aos livres jogos de representação e de associações significativas. 

Alberto Tissinari (2001), ao analisar a pintura moderna, chama a atenção para a 

radicalidade das colagens cubistas que, sendo um agregado de partes em que figura 

e fundo trocam constantemente de lugar, afirma que seu espaço é tratado como 

disponível virtualmente ao espectador para determinadas operações plásticas. Esse 
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aspecto observado pelo autor lhe permite generalizar o conceito de colagem e 

colocá-lo avant la lettre em modos de pintar, por exemplo, de um Cézanne. 

Igualmente generalizando-o, mas nos servindo dele de forma mais próxima daquilo 

que Krauss (2006) define como sendo a circularidade do signo, iremos lançar mão 

do conceito de colagem com o intuito de compreender certas operações de 

significações próprias da fotografia quando a imagem final amalgama objetos, 

corpos e coisas disparatadas em um mesmo espaço-temporal. 

A colagem como Alegoria 
Benjamin (1987), ao refletir sobre a alegoria barroca, chama atenção para as 

relações dinâmicas entretidas entre ideia e forma artística. Se na ideia repousa um 

universal abstrato e inapreensível diretamente pelo conceito, ela se corporifica, por 

outro lado, nos fenômenos. Esses últimos, históricos e materiais, sua ordenação e 

sua compreensão estariam subordinadas à linguagem que os representa. Neste 

sentido, o autor acredita que seria possível evocar o universal barroco através dos 

conceitos que reagrupam e compreendem os fenômenos artísticos. Esta 

contingência temporal dos fenômenos faz com que a crítica seja sempre um ato 

interpretativo determinado secularmente, mas referenciado à uma essência. Assim, 

a ideia de barroco seria trans-histórica e genérica enquanto sua forma, histórica e 

parcial.  

É função dos conceitos agrupar os fenômenos, e a divisão que neles se 
operam graças à inteligência, com sua capacidade de estabelecer 
distinções, é tanto mais significativa quanto tal divisão consegue de um 
golpe dois resultados: salvar os fenômenos e representar as ideias. 
(Benjamin, 1987, p.57) 

Em seu sentido próprio, alegoria é uma figura enviesada pela qual, falando de uma 

coisa, queremos significar outra. Desta feita, ela é um jogo de possibilidades 

interpretativas em atenção tanto ao momento histórico em que o objeto se ancora 

como à forma artística que o estrutura internamente. Um se transfigura no outro 

compondo uma imagem caleidoscópica de sentidos, aberta aos jogos de sentido. 

Veja aqui porque na colagem cubista os fragmentos de notícias cooperam com 

composições de naturezas mortas rebatidas em planos abstratos ao mesmo tempo 

em que acenam para fora, para o espaço social onde a informação circula ligeira 

como boato ou rumor.  
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Os papéis colados de Picasso nivelam em um mesmo plano assuntos graves, como 

a guerra dos Bálcãs, e trivialidades do dia a dia. Funcionam como alegoria de um 

mundo prosaico, agitado pelas conversas dos encontros sociais que assolam as 

relações cotidianas permeadas pelas frivolidades.4 No murmurinho agitado dos 

cafés, a conversa representa a necessidade de relação pelo relacionamento. Um 

campo puramente de sedução e interação através da circulação de notícias, de 

opiniões e palpites. Constituindo-se como um jogo entre personas que se 

comprazem em contar histórias umas para outras por detrás de suas máscaras 

sociais, as colagens fazem referencia a uma vida urbana atravessada pelas relações 

superficiais. Refletem, por um lado, o fenômeno moderno da sociabilidade que 

forçosamente confronta em uma distância íntima sujeitos que mal se conhecem. Por 

outro, ela é um instrumento crítico desta mesma sociedade quando a expõe de 

forma apodítica e distanciada. 

Stéphane Huchet (2005), ao elaborar uma crítica da instalação, a toma como um 

espaço cênico alegórico. Nesse caso, ao comentar a alegoria tradicional e transpor 

seu princípio para a instalação, o autor a aproxima de um texto semiótico a ser 

interpretado: 

Ela [a alegoria] sempre desempenhou o papel de „metre en scène‟ 
(encenar) uma imagem pela codificação figurativa dos sentidos, das ideias e 
dos valores veiculados na representação e sintetizados no título ou na 
vinheta abaixo da imagem. Mais: a imagem alegórica (pintura ou escultura) 
era cenográfica porque dava corpo às noções de jogo, porque 
providenciava o pequeno teatro bidimensional, convencional e intelectual 
desejado. (Huchet, p.71) 

O aspecto retórico que Huchet observa na alegoria tradicional, ele o reconhece 

também nas instalações as quais colocam o espectador no centro de um teatro em 

que ele se vê obrigado a relacionar as partes disjuntivas e com o todo significante. À 

diferença que, na arte contemporânea, os códigos interpretativos não são mais 

convencionais como nas pinturas alegóricas da tradição das belas artes, mas 

ancorados em uma certa competência associativa do sujeito. Neste caso, o 

instalação é tanto uma ambiência plástica restrita, lugar de uma experiência visual e 

espacial específica, como aberta ao mundo. Ao considerar tanto o aspecto 

cenográfico geral – a ambiência – como as articulações de significantes das partes, 

o conceito tradicional de alegoria vai ao encontro daquele proposto por Benjamin.  
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Da pintura à performance 
Sabe-se que a performance se elabora como categoria expressiva, ainda que 

incipiente, no seio das artes plásticas a partir da compreensão da pintura como 

gesto expandido. O texto inaugural que problematiza a questão é de Allan Kaprow: 

O legado de Jackson Pollock (FERREIRA ; COUTRIM, 2006).  

Kaprow percebe que o modo como Pollock executava suas obras se aproximava do 

ritual. Adotando grandes dimensões e deitando a tela sobre o chão, o artista se via 

literalmente obrigado a “entrar” na pintura quando a executava, ajustando todo seu 

corpo ao ritmo do trabalho. O resultado obtido não estava separado dessa mise-en-

scène, procedimento que levou o crítico Harold Rosenberg (1974) a designar o 

método de action painting.  

O fato de a tela ser atacada a golpes por suas quatro bordas deixava o espaço da 

pintura sem um centro, figura ou fundo. Com efeito, no lugar de revelar uma trama 

interna, em profundidade, ela se insinuava no espaço real do espectador. No 

conjunto, quando expostas lado a lado, suas telas, em grande escala, se 

comunicavam uma com as outras, formando uma ambiência inseparável da 

experiência da arquitetura. Se a perspectiva nos dá a impressão de continuidade 

entre o nosso espaço e o da representação, ela somente consegue esse efeito 

graças a ilusão de profundidade que projeta o espectador para o ponto de fuga, no 

interior da representação. Mas, através do artifício da moldura, ela deixa bem claro 

os devidos lugares de cada um: o espaço real do espectador e o ilusório da 

representação. Kaprow chega a conclusão última que com Pollock a pintura 

abandona a ilusão do quadro e dá um salto para a vida.  

Desde o momento em que ela se lança no espaço do espectador e ali se integra, 

todo objeto que nos cerca pode ser incorporado à experiência artística. O cotidiano, 

em todos seus aspectos – gestos, ações, hábitos culturais –, passa a ser uma 

reserva inesgotável a disposição da criatividade, bastando para isso ser convocado 

pelo artista. Kaprow chamou esse vir a ser arte da vida de happening. Libertando-se 

do meio que a fragmentava em pintura, escultura, gravura ou, mais ainda, a 

separava em gêneros como o das artes plásticas, do teatro, da dança,  a atividade 

artística seria apenas arte e o sujeito, qualquer sujeito, artista.  
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É diante desse quadro teórico que a performance foi formulada e se consolidou 

como prática corrente nos anos setenta. Em comum com os diferentes grupos de 

artistas que a praticaram e ainda a praticam, atravessando-os, teremos o uso da 

fotografia ou do vídeo ora como simples documento, ora assumidamente como 

suporte de uma representação conceitual, sendo esse o caminho que percorremos 

para chegar a nossa hipótese de trabalho. 

É, portanto, à luz do esgotamento da pintura ilusionista de cavalete e da entrada da 

vida na cena artística que os debates se adensam em disputas, tensionam-se, se 

contradizem e, por vezes, conversam entre si, abrindo definitivamente lugar para a 

emergência de novas experimentações que farão fundo a todos os discursos de 

ruptura com a representação clássica.  

As práticas consequêntes da experiência americana sofreram influência não só de 

Kaprow, mas também das experimentações plásticas de Raushenberg cujos 

conglomerados de materiais vieram a ser constitutivos daquilo que designou-se 

pinturas/assemblages. O atelier como espaço experimental indissociável da vida do 

artista vai fazer figura de proa nas investigações primeiras das quais emergirão a 

performance. 

O atelier é o mundo 
Influenciada pelas teorias de Kaprow e pelas pinceladas fortes que marcaram as 

mulheres de De Kooning, mas também pelas assemblages de Raushenberg, a 

artista Carolee Schneemann, radicada em Nova Iorque, desenvolveu, entre os anos 

de 1962-63, uma experimentação, a série Eye Body, encenada em seu ambiente de 

trabalho, e na qual seu corpo, assimilando-se ao espaço do atelier e ao da pintura, 

participava de uma espécie de colagem generalizada que, em seguida, era 

enquadrada por uma fotografia em preto e branco. Digo colagem porque suas 

pinturas, tratadas a golpes de pinceladas disseminados por todo o ambiente, por 

cima e por baixo das coisas e do corpo da artista, reunindo materiais e objetos 

heteróclitos, foram posteriormente achatadas em um mesmo plano da imagem. 

Neste caso, a fotografia, mais que simples registro, é ferramenta para a formalização 

e representação da ideia de pintura como colagem expandida. Como se tratasse de 

um amálgama conceitual, ela funde, no mesmo plano plástico da imagem, tinta, 
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objetos e sujeitos, absorvendo-os em seus valores de cinzas, pretos e brancos 

(DELPEUX, 2010). 

No conglomerado abstrato dos materiais colados uns sobre outros, no plano 

cinzento de indistintas coisas, sujeito e objeto não mais se pensam de forma 

separada, mas como totalidade de um mesmo espaço da representação que vem a 

ser a imagem. Imagem que se oferece como chaga aberta engolindo a própria 

artista, ocupando o lugar de seu corpo, transforma o mundo em coisa manipulável 

pela pintura. Diante dela nos perguntamos se “pintar” não seria apropriar-se de um 

certo repertório gestual já disponível culturalmente. Se arte e vida tornam-se, de 

alguma forma, indistintas, a intenção que a fotografia parece afirmar, enquanto traço 

do real não é a de um sujeito que pensa a pintura se colocando de fora, mas que se 

dobra à ela ao tornar-se seu próprio objeto de reflexão. 

 

Fig 2 e 3 
Carolee Schneemann 

Eye Body – 36 
Transfortive Actions, 1963 

(Ação para Câmera 
Fotografia: Erró) 

Fonte: Sophie Delpeux, 2010, p. 29 

 

Em contrapartida, é mister lembrar que o resultado dessa série conserva a distância 

crítica necessária para que a pensemos como conceito generalizado. Uma 

representação que dá forma a ideia de pintura quando esta se expande no mundo 

que, no caso, coincide com o atelier da artista. Aqui como em todo outro lugar, a 

fratura entre arte e vida torna-se apenas metafórica, uma vez que seria impossível 
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acionarmos certos sentidos artísticos da imagem simplesmente nivelando-a à vida. 

Este fato corrobora com o que Arthur Danto (1989) afirmou sobre a constante 

frustração em se preencher o fosso que se abriu, desde que a arte é arte, entre ela e 

a vida. Para o autor, olhar um objeto ou ação como arte é já perguntar-se sobre o 

seu propósito, quer dizer, sobre suas intenções. Nivelando os dois planos de 

realidade, o da vida com o da arte, o que foi extirpado da representação clássica foi 

a ilusão.  

 

Notas 

                                                        
2
 Luciano Vinhosa. Fotoperformance em montagem: entre ficcionalidade e ficção. In: Anais do 25º Encontro da 

ANPAP. Porto Alegre : UFRGS, 2016. p. 1019-1038.  
3
 Manet adota em seu Déjeuner sur l’herbe a disposição triangular do Renascimento. Submetidas à um esquema 

geométrico rígido, as personagens em questão não se agrupam em torno de conteúdo narrativo claro. 
4
 Este conceito – absorbément –, caro a suas teses sobre antiteatralidade da arte moderna, Fried o toma de 

empréstimo à Didérot.  
5
 “Fragmentadas demais para representar na forma corporal o mundo dialógico dos romances, elas [as colagens] 

decretam a pura circulação da própria sociabilidade, a forma de jogo da „declaração‟ que ainda não foi 
plenamente pronunciada. (Rosalind Kraus, 2006, p.79). 

 
 

Referências Bibliográficas  
BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. São Paulo : Brasiliense, 1987. 
______. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo : Brasiliense, 1989. 
DANTO, Arthur. La transfiguration du banal. Paris : Seuil, 1989. 
DELPEUX, Sophie. Le performer et son corps. Paris : Textuel, 2010. 
FERREIRA, Glória ; COTRIM, Cecília. Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 
2006. 
FRIED, Michael. Le modernisme de Manet. Paris : Gallimard, 2000. 
HUCHET, Stéphane. A instalação em situação. In: Arte & Ensaios n 12. Rio de Janeiro : PPGAV-
EBA-UFRJ, 2005. 
KRAUSS, Rosalind. Os papéis de Picasso. São Paulo : Iluminuras, 2006. 
ROSENBERG, Harold. A tradição do novo. São Paulo : Perspectiva, 1974. 
TISSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo : Cosacnaify, 2001. 
VINHOSA, Luciano. Fotoperformance em montagem: entre ficcionalidade e ficção. In: Anais do 25º 
Encontro da ANPAP. Porto Alegre : UFRGS, 2016.  
 
 
Luciano Vinhosa 
Artista visual e teórico da arte. Professor do Departamento de Arte e do Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. Doutor em Études et 
Pratiques des Arts pela Universidaté du Québec à Montréal, Canadá; mestre em Artes Visuais pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 
Federal Fluminense. Publicou recentemente “Arte, reflexão no silêncio: entre ruminâncias e 
experiências”(PPGCA-UFF, 2016). É bolsista de produtividade do CNPq. 

 


