
 

A DESTRUIÇÃO NA CASA – A DESTRUIÇÃO NA ARTE 
Raquel Andrade Ferreira / IFRS 

 
 
 
RESUMO 
A pesquisa apresentada A Destruição na casa – A destruição na arte é oriunda do estudo 
desenvolvido no doutoramento em poéticas visuias no PPGAVI/UFRGS, sob orientação do 
Prof. Dr. Hélio Fervenza. Aqui me detenho sobre o vídeo performance Narrativas de uma 
destruição-Parte V, que teve inicio em 2012, do ponto de vista da ação e da destruição 
como experiência da casa e na arte. No que tange ao processo e reverberações no campo 
da arte, vou ao encontro do evento DIAS (Destruction in Art Symposium), importante evento 
sobre arte e destruição acontecido em Londres no ano de 1966, em que diversos artistas se 
reuniram com um propósito de pensar a destruição na arte, entre eles Raphael Montañez 
Ortiz.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The research presented “Destruction in the house - The destruction in the art” comes from 
the study developed in the doctorate in visual poetics in the PPGAVI / UFRGS, under the 
advisorship guidance of Prof. Dr. Hélio Fervenza. Here, I am focusing on the video 
performance Narratives of a Destruction-Part V, which began in 2012, from the point of view 
of action and destruction as a home experience and in art. Concerning the process and 
reverberations in the field of art, I meet the DIAS event (Destruction in Art Symposium), an 
important event about art and destruction happened in London in the year 1966, in which 
several artists met with a purpose to think The destruction in art, among them Raphael 
Montañez Ortiz. 
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Narrativas de uma destruição-Parte V consistiu em uma performance realizada em 

agosto de 2012 no espaço conhecido como “Garagem experimental da casa da 

Alice”. Essa performance foi registrada em vídeo e fotografia, em tempo real, e é 

apresentada em vídeo1. No seu processo de realização, foram adotados alguns 

procedimentos que se tornaram relevantes em meu processo artístico. Esse trabalho 

consiste em uma ação onde um armário antigo, do tipo cristaleira, é destruído 

através do meu gesto de quebrá-lo violentamente. Seu interior encontrava-se repleto 

de alguns objetos de louça de porcelanas decorativos, mas também alguns outros 

próprios do uso diário, tais como: xícaras, pratos, sopeiras, jarros etc., conforme 

poderá ser observado nas imagens da ação (figura 1). 

O armário aqui em questão foi encontrado na marcenaria de um artesão que 

trabalha com restauração de móveis antigos. Na sua dimensão de 1,40 m X 0,95 cm 

X 0,30 cm, tinha o fundo e as laterais fechadas em madeira escurecida e portas que 

mesclavam vidro e madeira. Esse respondia com precisão ao meu projeto para 

realização do trabalho. Os vidros na frente se prestavam a dar visibilidade para o 

conjunto de objetos guardados em seu interior e que deveriam ser quebrados 

durante o processo de realização da performance.    

Esse móvel proveio das minhas expedições de garimpo em feiras e lojas de 

antiguidades, que costumo realizar periodicamente em busca de matéria prima e de 

expressão para a realização de meus trabalhos práticos. O modelo de armário 

escolhido, tipo cristaleira, é comumente encontrado em muitas casas e geralmente 

localizado em lugares de grande visibilidade, como as salas de estar. Na minha 

casa, por exemplo, podem ser encontrados alguns deles.  

Por suas características de vitrine, normalmente são usados para guardar louças e 

objetos de porcelana antigos. Entendo-os como objetos-lugares de guardar afetos, 

ou ainda, no contexto dos meus trabalhos, como objeto-armário para guardar [des] 

afetos. Percebo que as vitrines-armários normalmente se apresentam como um 

espaço de recolhimento e armazenamento de objetos domésticos que em muitas 

vezes são coleções de bibelôs. Vejo-as como lugar e recipiente de afetos e 

memórias, como diria Baudrillard, “lugar de encantamento e frustração - a própria 

estratégia da sedução, uma cristaleira. Proteção e exclusão, o vidro estabelece o 

limite entre o que está dentro e o que está fora, permite ver, mas impede o toque, - 

funda uma transparência sem transição”. (Baudrillard, 2008, p.48).   

Para este autor, 
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O vidro, tal e qual a ambiência, deixa transparecer apenas o signo de 
seu conteúdo e interpõe-se, na sua transparência, exatamente como 
o sistema da ambiência na sua coerência abstrata, entre a 
materialidade das coisas e a materialidade das necessidades 
(BAUDRILLARD, 2008, p.48). 
 

O vidro, neste contexto, se apresenta como uma espécie de “grau zero da matéria” 

(Baudrillard, 2008, p.48), uma visibilidade que aponta a uma impossibilidade.  

Geralmente as cristaleiras comportam objetos de porcelana muitas vezes 

desconhecidos. Em seu interior, encontramos fragmentos de afetos guardados na 

memória das casas, enfeitando vidas e muitas vezes expondo sonhos arruinados, 

perdidos, ou nunca encontrados.  

Os objetos que fizeram parte desse trabalho foram adquiridos em diferentes 

contextos, alguns deles foram comprados em lojas de antiguidades, outros faziam 

parte da minha coleção pessoal e muitos deles foram doados por amigos e 

familiares. A performance de destruição foi realizada no inverno de 2012, em uma 

manhã chuvosa de domingo no espaço “garagem experimental da casa da Alice”, 

que se localiza na residência da artista Alice Monsell, em Pelotas.  

A performance (figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4) começou com um gesto meu de 

abrir o armário e delicadamente, com a mão, selecionar aquele objeto que deveria 

ser jogado no chão para ser quebrado e destruído, dando início a toda a ação. Os 

primeiros objetos, que se encontravam na prateleira superior do armário, foram 

sendo jogados um a um, espatifando-se no chão. Na sua evolução, meus gestos 

foram ganhando mais forças e em consequência, um grau maior de violência passou 

a se impor e com meus braços, um maior número de objetos eram retirados das 

prateleiras e jogados ao chão. Meu corpo todo tensionado passou a realizar aqueles 

gestos violentos de destruição. Quando não havia mais nenhum objeto a ser retirado 

e destruído dentro do armário, num gesto abrupto lancei mão de um amassador de 

massa de pão, de madeira, e passei a bater com muita força no armário, quebrando 

os vidros e as portas do móvel. Em seguida, com meu corpo em completo estado de 

tensão e violência, pulei para cima do próprio armário, derrubando-o violentamente 

no chão e com a ajuda de um martelo de ferro que se encontrava próximo à parede, 

passei a quebrá-lo. Na sua finalização, recolhi do chão alguns objetos que ainda se 

encontravam inteiros e tornei a jogá-los no chão, e como num ritual catártico, ou algo 

próximo a uma dança de destruição, terminei de destruí-los com meus próprios pés. 

É importante salientar aqui que em determinado momento, algum de meus gestos 
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podem ser associados a descontrole e impulsividade, porém, nesse trabalho, todos 

os gestos foram pensados a priori a partir de uma elaboração em projeto. Embora 

não possa negar que alguma carga afetiva tenha permeado a realização em tempo 

real da própria ação, cumpre acrescentar que tal aspecto não foi tomado como fator 

relevante para esta pesquisa. Considero a quebra nos meus trabalhos como uma 

destruição, visto que é uma ação voluntária de demolir, de arruinar, de causar 

estrago.  

 

FIGURA 1. Raquel Ferreira. Narrativas de uma destruição – Parte V. Performance realizada no dia 26 
de agosto de 2012, em Pelotas, na garagem experimental da casa da Alice. Fotografia Camila Heiin 
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.  

 
FIGURA 2. Raquel Ferreira. Narrativas de uma destruição – Parte V. Performance realizada no dia 26 

de agosto de 2012, em Pelotas, na garagem experimental da casa da Alice. 

 

FIGURA 3. Raquel Ferreira. Narrativas de uma destruição – Parte V. Performance realizada no dia 26 
de agosto de 2012, em Pelotas, na garagem experimental da casa da Alice. 
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FIGURA 4. Raquel Ferreira. Narrativas de uma destruição – Parte V. Performance realizada no dia 26 

de agosto de 2012, em Pelotas, na garagem experimental da casa da Alice.       

 

A destruição como operação poética na arte pode ser observada em diferentes 

contextos e períodos da história da arte contemporânea. Porém, conforme aponta o 

artista Dieter Roth2, ao comentar sobre a destruição como elemento importante de 

seu processo artístico, chama a atenção para o fato de que, na história da arte, é 

comumente mais importante os aspectos construtivistas da arte do que propriamente 

aos aspectos destrutivos. Para ele, a destruição na arte já se faz presente na arte 

moderna, a partir das obras do artista Mondrian. Roth comenta sobre uma carta 

escrita pelo mesmo em 1942, pouco antes de sua morte, em que finaliza seu escrito 

afirmando que “tinha prestado pouca atenção à destruição na arte” (ROTH, 1999, 

p.143). Segundo Roth, pouca atenção foi dada a esse aspecto na obra de Mondrian, 

e pontua que “a destruição na arte daquele artista pode ser observada no gesto de 

destruir os planos pela introdução de linhas, que por sua vez, foram dissolvidas em 

pontos e cores” (idem). Alguns autores partilham das considerações acima citadas e, 

assim como Roth, apontam para a ideia de destruição na arte nos movimentos de 

vanguarda do início do século XX. Esses artistas trouxeram em sua esteira de 

criação a busca pelo novo, partindo da destruição das antigas formas de 

representação, agora obsoletas, na arte. Diante das novas tecnologias, da crescente 
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urbanização e do desenvolvimento da ciência, a destruição para alguns artistas era 

inevitável. Essa ânsia pela novidade levou muitos a se utilizarem desse 

procedimento como proposição para suas criações artísticas, alguns de maneira 

consciente e outros, nem tanto. Contudo, será por volta da década de 1960 que 

veremos os processos destrutivos serem introduzidos no vocabulário artístico. Em 

1966, em Londres o evento intitulado Destruction in Art Symposium, (Figura 5) foi 

organizado pelos artistas Gustave Metzger e Ralph Ortiz, com a ajuda do poeta, 

escritor e cineasta irlandês J. Sharkey e um Comitê Honorário de artistas 

internacionais, críticos e personalidades importantes da contracultura britânica 

(OSBORN, 2005). O evento reuniu um número expressivo de artistas que tinham em 

suas práticas a destruição como gesto e procedimento nos seus processos poéticos.  

 

 

FIGURA 5. Gustav Metzger, Comitê DIAS. 
Cartaz para o "Destruction in Art Symposium", 1966. Londres. 

 

 

Conforme aponta a autora Kristine Stiles3, em seu artigo The Story of the Destruction 

in Art Symposium and the “DIAS affect” (2005,s/n), 

 “[...]esse evento foi pensado como um simpósio para que os artistas 
apresentassem suas ideias e considerações sobre o tema da 
destruição, a fim de medir o impacto desta para um público que, até 
então, desconhecia tais práticas.” 
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 Nesta mesma publicação, a autora também afirma que,  

“[...]de caráter decididamente social, desvinculado de qualquer 
caráter acadêmico, comercial ou institucional, DIAS refletiu sobre o 
amadurecimento das teorias e práticas de sobreviventes que haviam 
presenciado o Holocausto na Segunda Guerra Mundial.” 

 
 Para essa autora,  

Destruction art (Arte de Destruição) testemunha a tênue condição da 
sobrevivência; é o discurso visual do sobrevivente. É a única 
tentativa nas artes visuais para lidar seriamente com a tecnologia e a 
psicodinâmica real da potencial extinção, uma das poucas práticas 
culturais que corrige a ausência geral da discussão sobre a 
destruição na sociedade4 (STILES, 1992, s/n). 
 

Stiles (2005, s/n) aborda que,  

[...]os artistas que praticavam a destruição na arte estavam 
engajados em uma discussão sobre a destruição na sociedade, e a 
viam como uma forma de resistência à violência psicológica, social e 
política do Pós-Guerra, cada qual de seu ponto de vista. 
 

  Como também esclarece que, 
  

 [...] Até o período dos anos 1960, a destruição que se pontuava na 
arte dizia respeito à quebra de paradigmas no que tangia às 
ideologias e aos preconceitos estéticos. Os artistas modernos 
subverteram pressupostos estéticos e clássicos, recriando novas 
formas imbuídas de novas ideias, pois suas produções subverteram 
as narrativas tradicionais. (STILES, 2005, s/n).  
 

E, partindo dessas considerações, ressalto que em minha práxis artística a 

destruição que me interessa é a que acaba, quebra com o objeto, revelando o 

desejo da transformação. O que eu destruo é o que está no mundo, seja da arte ou 

da vida. Tendo em vista, os inúmeros eventos de destruição apontados pela autora 

no período em que ocorreu o evento DIAS, particularmente, interessa-me trazer para 

essa discussão a obra do artista Raphael Montañez Ortiz, um dos organizadores do 

evento DIAS, no qual intitulou de Self- Destruction action a ideia de destruição na 

criação dos processos físicos e psicológicos, discutida a partir da destruição de 

objetos do âmbito doméstico, tais como cadeiras, colchões etc., transformando seus 

restos em objetos esculturais e criando sua arqueologia de achados. Uma de suas 

ações no evento foi a Piano Destruction Concert (Figura 6). Nessa, usando um 

machado, o artista destruiu um piano de cordas.  
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FIGURA 6. Artistas Ralph Ortiz (a esquerda) e Paul Pierrot demolindo o piano durante o Destruction 
in Art Symposium (DIAS), encontro de um grupo de vários artistas internacionais, poetas e cientistas, 

realizado de 9 a 11 de setembro de 1966 em Londres.       

 

Desde o início dos anos 1960, Raphael Montañez Ortiz tem produzido uma série de 

trabalhos cujos gestos e procedimentos artísticos são da ordem da destruição na 

série Achados Arqueológicos. Nesse período, o artista experimentou uma variedade 

de materiais na tentativa de criar um novo método artístico que se contrapusesse 

aos métodos tradicionais da arte. São trabalhos nos quais o artista destrói objetos do 

mobiliário doméstico fabricados industrialmente, tais como camas, sofás, poltronas, 

cadeiras, almofadas etc. Assim como nos meus trabalhos, os objetos escolhidos são 

provenientes do espaço doméstico da casa.  

O primeiro experimento dessa série foi o trabalho Archaelogical Find #22, 1961 Nº4 

(ORTIZ,2007), no qual o artista se apropria de um sofá estofado e o destrói por meio 

do derramamento de cola e resina sobre sua superfície. Na sua apresentação, o 

artista revela o interior do objeto em consequência da ação residual própria do 

produto que age sobre o material. A esse procedimento de desvelamento do interior 

do objeto através da escavação de várias camadas, Ortiz (2007) associou os 

procedimentos de escavações realizadas pelos arqueólogos, com um propósito de 

reconstrução de significados. Esse mesmo procedimento pode ser observado em 

outros trabalhos do artista que compõem a mesma série de seus achados 

arqueológicos, como Archaelogia Find: Wounded Knee, de 1965 (Figura 7), 

(Ortiz,2007). Nesse trabalho, após a ação de destruição, o artista derrama sobre os 

destroços resinas e colas com o objetivo de manter a destruição numa espécie de 

congelamento. O objeto estraçalhado é apresentado, revelando sua constituição 

interior através dos destroços restantes de molas, esponjas e pedaços de madeira 

que ficam à mostra no chão da galeria. Para o artista, através da fragmentação o 
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interior de um objeto pode ser extraído como forma de revelar as várias peças que 

constituem o todo.  

 

 

 
FIGURA 7. Raphael Montañez Ortiz. Archaelogical Find: Wounded Knee, 1965. 

Arquivos de Raphael Montañez Ortiz. 

 

No trabalho Untitled [Wini Cabinet Destruction] (Figura 8), de 1986, (Ortiz,2007), o 

artista realiza a performance de destruição de um armário a golpes de machado. 

Essa ação performática se deu no ambiente privado da casa de um dos seus 

colecionadores, Francesco Conz. Segundo relatos do artista, o armário estava em 

posse da família do colecionador há muitos anos e com isso era considerado uma 

relíquia. O armário também significava memórias muito doloridas para o 

colecionador, que acreditava que ao ser destruído pelo artista, o armário se 

transformaria em uma obra de arte, libertando-se assim dessas memórias. Quando 

me deparei com as ações dos artistas DIAS, percebi que o meu processo de quebra 

dos móveis e objetos tem um caráter mais sutil, embora eu busque a mesma energia 

de transformação que esses artistas almejavam. Sutil, porque o gesto trivial de 

quebrar os objetos, como quem quebra algo em sua casa, se potencializa, uma vez 

que os cacos que poderão conter a “mitologia” do objeto também são contingentes 

de questões pessoais, sociais e de gênero entre outras que qualquer pessoa possa 

lhe fornecer.  
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FIGURA 8. Raphael Montañez Ortiz. Untiled [Wine Cabinet Destruction], 1986.  
Performance privada, comissionada, realizada na casa de Francesco Conz, Merano, Itália. 

 

Na instalação Destruction Room (Figura 9), 1988, (Ortiz,2007), realizada por conta 

da exposição retrospectiva da obra de Raphael Ortiz no El Museo del Barrio, em NY, 

dando continuidade as suas performances de destruição, o artista recria a sua 

performance, originalmente criada em 1968 (Figura 10),(Ortiz,2007), para a segunda 

edição do evento Destruction in Art Symposium , dessa vez realizado em Nova York. 

A instalação se constituiu de um ambiente criado artificialmente no espaço 

expositivo. Os móveis foram dispostos de maneira que, segundo relatos do artista, 

remetessem a um ambiente doméstico com suas mobílias de mesas, sofás, 

cadeiras, poltronas etc., como nas salas de estar das nossas casas. A performance 

foi realizada coletivamente, uma vez que o público presente na exposição foi 

convidado a participar na destruição dos objetos expostos. Os destroços resultantes 

da ação foram deixados no local, tornando-se parte da instalação do artista.  
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FIGURA 9. Raphael Montañez Ortiz. Instalação Destruction Room, [before/after], 1988. 
 Exposição retrospectiva: Raphael Montañez Ortiz: Years of the Warrior, Years of the Psyche, 1960-

1988. 

 

 

 

FIGURA 10. Rafael Montañez Ortiz. Destruction Room from 12 Evenings of Manipulation.  
Destruction in Art Symposium, New York, 1968. 

 

Um de seus principais objetivos era explorar a natureza dos objetos fabricados, que 

são intimamente associados ao ambiente doméstico da casa. Ortiz (,2007) associa 

suas destruições à função e ao significado que exercem esses objetos na vida 

cotidiana. O artista busca criar uma tensão entre uma narrativa pré-existente e 

aquela revelada pela ação que mostra um novo procedimento artístico, que Kristine 

Stile (Ortiz,2007) chamou de ato de destruição-criação. Ortiz age em um contexto 

muito específico, uma vez que seus trabalhos surgem de questões perpassadas por 

sua condição de descendente de família porto-riquenha, em uma sociedade norte-
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americana que tem como preceito a valoração dos bens de consumo, além da 

tradição protecionista no que tange a sua cultura territorial. Destruir um objeto é 

como libertar-se a si e ao objeto de uma arqueologia tanto menos doméstica do que 

social. Interessa para o artista o objeto funcional fabricado e possuído de uma 

utilidade, diferentemente do uso que faço do objeto no contexto dos meus trabalhos, 

visto que para mim, interessa o objeto antigo possuído de uma carga afetiva e 

memorial, geralmente guardado nas estantes das casas e dos antiquários com um 

sentido específico de decoração.  

A casa destruída, no sentido atribuído pelo trabalho “Narrativa de uma destruição 

parte V” se configura como outro modo de abordar o gesto de destruir na 

contemporaneidade ora explicitado, sem desconsiderar a ancestralidade histórica 

dessa ação. 

 

 

Notas 

                                                           
1
 Este trabalho foi apresentado na exposição coletiva Artes e ofícios para Todos I, que ocorreu em setembro de 

2012 no Galpão das Artes e Ofícios da cidade de São Paulo. Essa mostra ocorreu paralelamente à Bienal de 
São Paulo, com curadoria de Eduardo Ortega e Márcia Fortes. 
2
  Entrevista com o artista concedida à curadora Felicitas Thun, fevereiro de 1998. 

3
 Kristine Stiles é professora de História da Arte no departamento de Arte, História da arte e Estudos Visuais na 

Duke University, NC, EUA. Ao longo desta investigação utilizei como fonte de pesquisa e referência os escritos 
publicados em diferentes fontes por essa historiadora de Arte, visto que até o presente momento ela tem sido a 
principal referência para todos os demais autores que comentam sobre a temática da destruição na arte. Stiles 
foi a primeira pesquisadora a organizar sistematicamente, em tese, uma longa revisão do importante evento 
Destruction in Art Symposium (DIAS), organizado pelo artista Gustav Metzger no ano de 1966, em Londres.  
4
 Do original: Destruction art bears witness to the tenuous conditionality of survival; it is the visual discourse of the 

survivor. It is the only attempt in the visual arts to grapple seriously with the technology and psycho-dynamics of 
actual and virtual extinction, one of the few cultural practices to redress the general absence of discussion about 
destruction in society. Disponível em: http://v2.nl/archive/articles/selected-comments-on-destruction-art 
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