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RESUMO 
Neste artigo reflito sobre o conceito de reencenação no âmbito da produção artística 
contemporânea. Esta escolha foi determinada pela recorrência do uso de determinados 
procedimentos, perspectivas e abordagens que podem ser notadas em diferentes produções 
artísticas da atualidade cujos autores muitas vezes não compartilham um território de origem 
e tampouco um elo geracional. Estabeleço ainda relações da reencenação com o 
pensamento do historiador britânico R.G. Collingwood (1889-1943), pioneiro nos estudos 
dessa questão nos campos da história e historiografia.   
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ABSTRACT 
In this article, I consider the concepts of reenactment in the framework of contemporary 
artistic production. This choice was determined by the recurrent use of certain procedures, 
perspectives and approaches which can be noted in different artistic productions of the 
presente time, whose authors frequently share neither a territory of origin nor a generational 
link. I also establish relations of reenactment with the thought of the British historian R.G. 
Collingwood (1889-1943), a pioneer in the studies of this question in the fields of history and 
historiography. 
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As teorias pioneiras em torno da ideia de reencenação no campo da história 

surgiram, no início do século XX, na obra de R.G. Collingwood (1889-1943)1, filósofo 

britânico que refletiu sobre a maneira como “eventos” do passado poderiam ser 

estrategicamente usados para motivar considerações sobre o presente. Ainda na 

década de 1930, Collingwood, que é considerado o criador do termo “reencenação 

histórica”2, firmava-se como o primeiro pensador a se dedicar sistematicamente ao 

problema nos campos da história e da historiografia3.  

O argumento central de Collingwood é que o passado, no modo como é apresentado 

via reencenação, é mais um reflexo do presente do que o passado como de fato 

aconteceu. Não seria suficiente buscar recriar o passado no presente, já que a 

própria consciência da existência deste passado seria, em parte, nosso presente. 

De acordo com o autor, a história é a ciência que deve se dedicar ao estudo do 

pensamento, idéia que ele desenvolve tanto em A Idéia de História como em The 

Principles of History. No capítulo “A história como conhecimento do espírito”, de A 

Idéia de História, ele analisa a articulação entre os eventos históricos e os 

pensamentos: 

A história não é – como tem sido considerada, erradamente, tantas 
vezes – uma narração de acontecimentos sucessivos ou um relato 
de transformações. Ao contrário do cientista que usa a natureza, o 
historiador não tem nada que ver com os eventos como tais. Só lhe 
dizem respeito os eventos que são expressão externa de 
pensamentos, e só na medida em que eles exprimem pensamentos.4 

 

Prossegue argumentando que os pensamentos são eles também, e em si mesmos, 

acontecimentos. E que ocorrem no tempo, ou seja possuem uma duração, 

aproximando-se mais de processos que de momentos específicos. Defendendo 

sempre que a tarefa básica do historiador é “repensar”, com ele mesmo e para seu 

leitor, o passado, Collingwood propõe então uma particular relação entre o papel do 

historiador e a experiência de contato com os eventos: 

O conhecimento histórico é o conhecimento daquilo que o espírito 
realizou no passado e, ao mesmo tempo, é a reconstituição disto, a 
perpetuação de ações passadas, no presente. O seu objetivo, 
portanto, não é um mero objeto, algo que está fora do espírito que o 
conhece; é uma ação do pensamento, que só pode ser conhecida na 
medida em que o espírito reconhecedor a reconstitua e a conheça, 
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simultaneamente. Para o historiador, as ações cuja história ele 
estuda não são espetáculos para ver, mas experiências para viver no 
seu próprio espírito.5  

 

Parcela importante das teorias de Collingwood reside exatamente nas reflexões 

sobre reencenação, que ele via como um método investigativo. Para ele, o 

entendimento da história necessita ou que se reencenem as experiências do 

passado, ou que se “repensem” os pensamentos de uma determinada época. Neste 

sentido, a questão mais importante para o homem do presente não seria “porque” 

um evento aconteceu, mas o que estava sendo pensado por seus agentes históricos 

naquele determinado momento do passado. 

No ensaio A História como Reconstituição da Experiência Passada, ele se depara 

com o problema do conhecimento histórico do passado, e como conquistá-lo de fato, 

uma vez que o historiador não o experimentou nem pode se basear apenas em 

testemunhos intermediários. Sua resposta aponta para o uso da reencenação como 

metodologia de investigação: 

 

Como, ou em que condições, pode o historiador conhecer o 
passado? Ao considerar esta pergunta, o primeiro ponto a notar é 
que o passado nunca é um dado factual, que pode ser apreendido 
empiricamente, pela percepção. Por hipótese, o historiador não é 
testemunha ocular dos fatos que deseja conhecer. Nem imagina que 
o seja, pois sabe muito bem que o seu único conhecimento possível 
acerca do passado é mediado ou indireto, nunca empírico. 

O segundo ponto é que esta mediação não pode ser feita por 
testemunho. O historiador não conhece o passado acreditando 
simplesmente numa testemunha que viu os acontecimentos em 
discussão e deixou registrado o seu testemunho. Essa espécie de 
mediação daria, quando muito, convicção mas não conhecimento. E 
o historiador, uma vez mais, sabe muito bem que não é este o 
caminho a tomar; tem consciência de que o que faz em relação às 
suas autoridades não é acreditar nelas, mas sim criticá-las. Se o 
historiador não possuir então qualquer conhecimento direto ou 
empírico dos fatos e não tiver qualquer conhecimento, transmitido ou 
testemunhado, desses fatos, que espécie de conhecimento é que ele 
tem? Por outras palavras, o que é que o historiador tem de fazer para 
poder conhecê-los? A minha resenha histórica da ideia fez surgir 
uma resposta a tal pergunta: o historiador tem de reconstituir o 
passado no seu próprio espírito.6 
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No que se refere ao papel desse historiador que pretende entender o passado, 

Collingwood oferece duas alternativas: de um lado, “reconstituir uma experiência” e, 

de outro, “repensar um pensamento”. Segundo ele, essa escolha se abre para 

outras duas possibilidades, no que toca à representação de uma experiência: a 

execução de um ato de pensamento parecido com ela; ou a execução de um ato de 

pensamento literalmente idêntico a ela. O dilema aqui está entre o que seria 

“parecido” e o que seria “idêntico”. O historiador responde: 

Simplesmente, não há nenhuma experiência que seja literalmente 
idêntica a outra; portanto, presumivelmente, a relação em causa só 
pode ser uma relação de semelhança. (…) Suponhamos agora, 
como certo, que uma dada experiência possa ser repetida 
identicamente: o resultado seria apenas uma identidade imediata 
entre o historiador e a pessoa que ele procurava compreender, na 
medida em que essa experiência estava em causa. O objeto (o 
passado, neste caso) seria pura e simplesmente incorporado no 
sujeito (o presente, o pensamento do historiador); e, em vez de 
responder ao problema de como é que se conhece o passado, 
passaríamos a sustentar o ponto de vista de que o passado não é 
conhecido, só o presente.7 

 

Ou seja, Collingwood sugeriu que os historiadores devem reencenar o modo de 

pensar do passado dentro do contexto e limites de seu próprio conhecimento e 

experiência.  

Em A Idéia de História, defende que a história pode ser considerada uma doutrina 

científica porque é baseada em rigorosos métodos de pesquisa e investigação. No 

entanto, simultaneamente ele vai tentar descobrir os limites do conhecimento 

histórico, preocupado com a aplicação indevida das metodologias das ciências 

naturais no campo da história. Collingwood faz ainda uma importante distinção entre 

ciência (como a investigação de um evento no qual o pensamento filosófico não 

estava presente) e história (que é atravessada pelo olhar do historiador, cujo objetivo 

seria discernir os pensamentos que dela fazem parte). 

Para o cientista, a natureza é sempre e apenas um “fenômeno”, não 
no sentido de lhe faltar realidade, mas no sentido de ser um 
espetáculo presente à sua observação inteligente; ao passo que os 
eventos da história nunca são meros fenômenos, nunca são meros 
espetáculos para contemplação, mas coisas que o historiador não 
deve observar, mas sim trespassar, para discernir o pensamento que 
está dentro deles.8 
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Ele apresenta um exemplo que se tornou bastante conhecido: 

 

Quando um historiador pergunta “porque motivo é que Bruto 
apunhalou César?”, quer dizer com isso “o que é que Bruto pensou, 
para se decidir a apunhalar César?”. A causa do acontecimento, para 
ele, representa o pensamento desenrolado no espírito da pessoa que 
praticou a ação. Ora, isto não é outra coisa senão o acontecimento, é 
o interior do próprio evento.9 

 

Ou seja, para Collingwood a história não é nada nela mesma a não ser a 

reencenação de pensamentos do passado por meio de ações. Podemos portanto 

dizer que um evento científico, como um experimento de laboratório qualquer, não 

pode ser reencenado, apesar de poder ser repetido sempre com o mesmo resultado 

– estando portanto sempre no presente. 

Reencenação como estratégia 
No campo da produção artística contemporânea, incluindo as exposições, a 

reencenação pode ser entendida como um modo de operar, bastante dinâmico, 

capaz de migrar rapidamente de um lugar a outro – das apresentações de living 

history10 à sua adoção como plataforma em ações que se projetam em direção a 

questões sociais e/ou políticas de ordem diversa, caso das propostas de Marina 

Abramovic, Jeremy Deller, Omer Fast, Carla Zaccagnini, Debora Bolsoni, Raquel 

Garbelotti e outros artistas da atualidade.  

 

Omer Fast 
Spielberg’s List 
2003, vídeo 
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As reencenações dependem do estabelecimento de contingências ou condições 

controladas que devem ser conquistadas e mantidas, definidas e negociadas 

coletivamente, antes que a ação tenha início. Há algumas condições básicas que 

não apenas distinguem a reencenação de outros eventos (que apenas retratam 

historicamente estilos de vida do passado), mas também e especialmente validam a 

ação como reencenação tanto para o público como para os participantes. 

Estas condições incluem um espaço fechado e delimitado para que a ação aconteça 

e se desdobre; uma dependência entre dois momentos: de um lado uma perpectiva 

unificada e linear do tempo histórico, de outro o próprio tempo do evento; o uso do 

corpo como uma mídia para reproduzir o passado; e por fim uma articulação das 

temporalidades do passado e do presente no interior da reencenação.11 Como se vê 

no vídeo de A Batalha de Orgreave12, de Deller, o espaço da ação consiste de duas, 

às vezes três áreas pré-determinadas: uma área de preparação/concentração; a 

área da performance; e uma área restrita de onde tudo pode ser visto, em casos em 

que existe uma audiência.13 

De modo mais evidente a partir dos primeiros anos do século 21, uma quantidade 

considerável de exposições, debates, seminários e lançamentos de livros e 

catálogos em museus, galerias e instituições culturais, em diversas cidades do 

mundo, tem refletido a partir da ideia de reencenação, seja de uma idéia de 

passado, um momento específico nele localizado, seja de uma ação, evento, objeto 

ou projeto artístico associado a um tempo que não o presente. 

Para abordar esta situação, minha pesquisa nesse campo se restringe aos anos 

posteriores a 2000, quando teve início uma série de mostras que se propuseram a 

refletir sobre o tema, como Reenactment/Rapprochement (Chester Springs Studio, 

Pensilvânia, EUA, 2000), A Little Bit of History Repeated (Kunst-Werke Berlin, 

Carla Zaccagnini 
Still 
2012, instalação 
 
Rivane Neuenschwander 
Mobiliário popular  
2007, objetos 
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Alemanha, 2001) e Life, Once More: Forms of Reenactment in Contemporary Art 

(Witte de With, Roterdã, Holanda, 2005), entre outras14. Em comum, estes projetos 

buscavam captar um sintoma social e cultural que se anunciou no final dos anos 

1990 e ganhou evidência e forma na década seguinte. 

Pesquisando sobre essas exposições, ficou evidente para mim que a reencenação 

vem sendo adotada, para além de um gênero ou tema, como uma estratégia, um 

modo de operar no campo da arte e da cultura. Para artistas como Jeremy Deller, 

Marina Abramovic, Rod Dickinson e Omer Fast, para citar apenas os mais 

comumente identificados com esta prática, trata-se de uma possibilidade de utilizar o 

passado para recontextualizar os debates e as certezas do presente. 

A primeira década do século 21 conheceu uma quantidade significativa de 

retomadas de eventos, obras e performances. O ano de 2001 marca um momento 

em que, de maneira notável e propositiva, uma mostra em instituição cultural 

procurou estabelecer relações entre o campo das artes visuais (performances), de 

um lado, e a historiografia da arte, de outro, pela via de uma tentativa de se repetir 

obras originalmente concebidas e realizadas no passado. A exposição que é 

considerada uma síntese da ambiência de caráter subterrâneo que marcava a 

prática e o uso da reencenação foi A Little Bit of History Repeated, sob curadoria de 

Jens Hoffmann15, no Kunst-Werke Berlin. Durante três noites, de 16 a 18 de 

novembro de 2001, um grupo de artistas que incluía John Bock, Tania Brugera, 

Trisha Donnelly e Laura Lima, entre outros, reinterpretou algumas célebres ações 

performáticas realizadas nos anos 1960 e 1970. Este projeto é hoje uma referência, 

especialmente no que se refere às relações entre reencenação, performance e 

documentação – ao lado de A Short History of Performance (Whitechapel Gallery, 

Londres, 2002-2006) e Seven Easy Pieces de Marina Abramovic16 (Guggenheim, 

Nova York, 2005). 

O trabalho de Hoffmann teve o mérito de resgatar criticamente um conjunto de 

problemas da mesma natureza que havia ganho fôlego renovado na década de 

1990: de que maneira preservar e arquivar uma manifestação que é efêmera? 

Segundo a pesquisadora norte-americana Peggy Phelan, autora de Unmarked: The 

Politics of Performance, “uma performance não pode ser arquivada, gravada ou 

documentada. Uma vez que isso acontece, ela se torna outra coisa que não uma 
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performance”17. A Little Bit of History Repeated promove um retorno à noção de que 

o arquivo da performance é o próprio corpo do artista, seu medium. 

É essencial para o entendimento do projeto que não haja exibição de 
documentos ou de lembranças das performances históricas. Ele é 
totalmente baseado na presença física e na ação dos artistas 
exclusivamente para refletir sobre e, ainda mais, experimentar as 
características fundamentais da arte da performance e sua relação 
com a arte visual objetual.18    

 

As operações realizas em torno da reencenação não são destituídas de 

ambiguidades e paradoxos. Outro marco na recente história do encontro entre a 

reencenação, a performance e de que modo se constituí a memória tanto do evento 

quanto de seu contexto histórico, social e cultural é A Batalha de Orgreave (2001). 

Nele o artista britânico Jeremy Deller promove um retorno ao palco do traumático 

conflito entre trabalhadores das minas e forças policiais do governo Margaret 

Thatcher, que adotou uma política implacável contra os sindicatos e massacrou uma 

greve que mobilizara, durante longos meses no ano de 1984, praticamente todos os 

homens adultos da pequena cidade no norte da Inglaterra. 

No dia 18 de junho daquele ano, houve uma batalha campal e a massa de grevistas 

foi finalmente dispersada pelos policiais,  no episódio que ficou conhecido como o 

início da vitória da primeira-ministra liberal sobre a união dos sindicatos e o 

trabalhismo britânico. Deller, 17 anos depois (em julho de 2001) promoveu uma 

grandiosa repetição encenada do confronto – onde, apesar da distância no tempo, a 

memória da derrota e antigas tensões ressurgem com força inesperada.19  

Alguns críticos deste tipo de proposta, caso da pesquisadora britânica Claire Bishop, 

argumentam no sentido de ela ser baseada apenas em uma repetição, sem 

potencial transformador, e que coloca seus participantes em um posição de 

passividade, de seguidores de um script cujo desenrolar já é sabido de antemão. No 

artigo The Social Turn: Collaborations and its Discontents, ela faz objeções severas 

ao procedimento na maneira como é utilizado por Jeremy Deller: 

Apesar de parecer que a obra contém um elemento terapêutico 
desvirtuado (do qual participam policiais e grevistas envolvidos no 
conflito, alguns deles trocando de papéis), A Batalha de Orgreave 
não parece cicatrizar uma ferida, mas apenas reabri-la. O evento de 
Deller era tanto politicamente legível como completamente sem 
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sentido: ele convocou o potencial experimental das manifestações 
políticas, mas apenas para expor um erro com 17 anos de atraso. 
(…) Todo o evento poderia ser entendido como uma pintura histórica 
contemporânea que confunde representação e realidade.20 

 

Creio ser possível propor uma leitura em outra direção, se apostarmos no papel 

emancipador desta prática, associado a seu caráter naturalmente participativo e 

colaborativo. Para isso, evidentemente, é necessário desviar de certos lugares 

comuns associados ao uso da reencenação no campo das artes visuais, como o 

entendimento de que tudo começa com o desejo de o artista descobrir uma origem, 

ou desvendar uma razão ou causa na base do evento histórico que está sendo 

reencenado, quer seja uma performance dos anos 1970 ou uma determinada 

batalha política do passado recente. 

Alguns autores sugerem que, no lugar de meras repetições, as principais ações 

calcadas na reencenação são quase “manobras cirúrgicas”, com a capacidade de 

reabrir um evento passado, evidenciando suas complexidades e contradições, no 

sentido de iluminar condições políticas, sociais e culturais específicas do presente.21 

Como acredito ser a ação promovida por Deller. 

As reencenações mais potentes não apenas reiteram narrativas históricas 

dominantes como podem também modificá-las. Especialistas nesta disciplina 

acadêmica, batizada na Inglaterra e Estados Unidos de “re-enactment studies”22, 

defendem que ela desempenha um ativo e crescente papel de protagonismo na 

criação e disseminação de narrativas históricas. A cada vez que um episódio é 

contado, ou recontado, mudam os entendimentos do evento original na medida em 

que alguns sentidos são impostos ou esquecidos, e personagens são elevados a 

proeminentes, ou então completamente apagados. Ao reencenar eventos de 

distopia, fracasso e paradoxo, os artistas questionam nossa relação com o passado.  

Robert Blackson23 propõe uma interessante aproximação ao tema, chamando a 

atenção para o potencial de subjetivação presente na prática: 

Extrair motivação pessoal tanto de seu próprio passado quanto de 
referências históricas é o elemento básico para construir uma 
reencenação. O nível a que os performers se dedicam através das 
camadas de autenticidade é secundário ao seu desejo de permitir 
que a interpretação pessoal – mais que a verossimilhança – 
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influencie suas ações.24 

 

Certamente é possível enxergar, nas ações artísticas baseadas na reencenação, um 

caráter crítico em relação à história, como provam os trabalhos de artistas como 

Abramovic, Deller, Dickinson e Fast. Segundo Sven Lutticken25, quando as artes 

performativas buscam se contrapor à reencenação usando os próprios mecanismos 

da reencenação, com a intenção de implodir o passado e a seguir recarregá-lo pela 

duplicação e questionamento de nossa cultura do evento, elas acabam caindo na 

armadilha de se tornar parte integrante desta mesma cultura: 

Reencenações históricas de guerra e eventos e museus de “história 
viva” (living history) são as formas predominantes da reencenação 
atualmente. Para os artistas elas se tornaram modelos problemáticos 
a serem questionados e manipulados no sentido de marcar uma 
posição em um panorama cultural cada vez mais sombrio.26  

 

É interessante notar que Lutticken posiciona seu projeto expositivo em um campo 

político de oposição a forças que ele associa ao conservadorismo, reconhecendo 

portanto um potencial crítico na reencenação:  

Enquanto a exposição e seu catálogo se colocam contra o pano de 
fundo cinza das reencenações imperiais, neoconservadoras e 
fundamentalistas, seu título enfatiza o potencial das reencenações 
alternativas de permitir que a vida (re)apareça no percurso de uma 
repetição produtiva” 27 

 

O autor produziu uma veemente defesa de uma arte pela via da reencenação, uma 

vez que esta tem a capacidade de, segundo ele, levar a ações artísticas que, 

“mesmo que não liberem instantaneamente um tremendo potencial emancipatório, 

criam um espaço – um palco – para possíveis, e ainda inimagináveis, 

performances”. Lutticken estabelece uma potente relação entre o universo da arte e 

o social/político, fazendo uma crítica a posições nostálgicas e reacionárias.28 

* 

Em vista do que foi aqui exposto, creio ser possível concluir que a noção de 

reencenação se refere ao estabelecimento de uma relação com o passado, vivido ou 
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imaginado, e de um reposicionamento deste passado no tempo presente. Trata-se 

de um termo de difícil enquadramento, cujas acepções não se limitam ao campo das 

artes e muito menos ao das artes visuais e da performance, onde é comumente 

utilizada como um dispositivo. Tal qual o sintoma de uma doença, a reencenação 

parece estar ou aquém ou além da estrutura que contamina – seja uma 

performance, um vídeo ou mesmo um dado momento histórico. Ela estabelece uma 

relação ambígua com seu objeto: possibilita que ele exista, ou melhor, que volte a 

existir, que renasça no presente, porém contaminado por uma dependência de seu 

próprio passado, e sobretudo ansioso pelo inevitável teste do futuro.  

 
 
Notas 

                                                        
1
 Collingwood não foi apenas um filósofo da história, mas também um historiador e arqueologista bastante 

atuante na primeira metade do século XX – e em sua época uma autoridade na história da Britânia (nome dado 
pelos romanos à província que ocupava o sul da atual ilha da Grã-Bretanha, e que como província romana 
existiu entre os séculos I e V de nossa era). 

Seu trabalho mais conhecido é A Idéia de História, obra póstuma que traz textos produzidos em diversos 
momentos de sua trajetória profissional. Dividido em cinco capítulos, reúne manuscritos que o autor havia 
revisado pouco antes de morrer, além de uma série de 32 ensaios entitulados genericamente A Filosofia da 
História. O conjunto foi publicado em 1946, após um trabalho de compilação feito por seu mais fiel discípulo, Tom 
M. Knox. A Idéia de História se tornou uma obra de grande influência, particularmente no mundo de língua 
inglesa. Já Ciência e Filosofia - A Idéia de Natureza é uma reflexão sobre a ciência no quadro de uma 
perspectiva histórica. Para Collingwood, toda a teoria científica é um fato histórico e neste livro ele realiza uma 
potente digressão através das grandes concepções do Universo, desde a cosmologia grega até a física e a 
psicologia do século XX. A Idéia de História e Ciência e Filosofia - A Idéia de Natureza são as duas únicas obras 
de Collingwood publicadas no Brasil, respectivamente em 1972 e 1976, ambas pela portuguesa Presença com a 
brasileira Martins Fontes. 

As obras de Collingwood publicadas em vida são as seguintes: Religion and Philosophy (1916), Roman Britain 
(1923), Speculum Mentis; or The Map of Knowledge (1924), Outlines of a Philosophy of Art (1925), The 
Archaeology of Roman Britain (1930), An Essay on Philosophic Method (1933), Roman Britain and the English 
Settlements (1936), The Principles of Art (1938), An Autobiography (1939), The First Mate's Log (1940), An 
Essay on Metaphysics (1940), The New Leviathan (1942). As obras póstumas são: The Idea of Nature (1945, 
publicado no Brasil como Ciência e Filosofia - A Idéia de Natureza), The Idea of History (1946, no Brasil como A 
Idéia de História), Essays in the Philosophy of Art (1964), Essays in the Philosophy of History (1965), Essays in 
Political Philosophy (1989), The Principles of History and Other Writings in Philosophy of History (2001), The 
Philosophy of Enchantment: Studies in Folktale, Cultural Criticism, and Anthropology (2005). 
2
 COLLINGWOOD, RG. A Idéia de História. Lisboa/São Paulo: Presença e Martins Fontes, 1972. 

3
 Na filosofia, o pioneiro neste tema foi o dinamarquês Soren Kierkegaard (1813-1855) e seu A Repetição - Um 

Ensaio em Psicologia Experimental (1843), em que atravessa os campos da estética, ética e religião. Sobre a 
conceito de repetição em Kierkegaard, veja: “Repetition” and the Concept of Repetition, de Arne Gron, Revista de 

Filosofia Tópicos, n.5, 1993, págs. 143-159. 
4
 COLLINGWOOD, RG. 1972, p. 271. 

5
 Idem. 

6
 Idem 

7
 COLLINGWOOD, R.G. A História como Reconstituição da Experiência Passada, in: COLLINGWOOD, RG. 

1972, p. 345. 
8
 Idem, p. 267. 

9
 Idem, p. 268. 

10
 Forma de arqueologia experimental e historiografia popular que se constitui a partir de performances ao vivo, 

em geral públicas, de eventos do passado, na maioria dos casos com a participação de atores amadores, sendo 
uma prática muito popular nos Estados Unidos e no Reino Unido. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I
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11

 A pesquisadora e especialista Alina Hoyne discute detalhadamente estas condições em Doing it again: Re-
enactment in Contemporary British Art, The University of Melbourne, 2009. 
12

 Trechos do filme e aúdios dos depoimentos podem ser vistos e ouvidos online em 
https://www.artangel.org.uk/project/the-battle-of-orgreave/. 
13

 Especificações e análises detalhadas sobre as reencenações históricas e suas relações com a performance 
podem ser encontradas na produção de Gay McAuley, Professor Honorário no Departamento de Estudos de 
Performance da Universidade de Sydney, Austrália. Ele é autor de Unstable Ground: Performance and the 
Politics of Place (Bruxelas, Peter Lang, 2006) e  Space in Performance: Making Meaning in the Theatre (Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 1999), entre outras publicações. 
14

 Notadamente a partir do ano 2000 percebeu-se o surgimento e o sensível aumento na quantidade e ambição 
de eventos dedicados a relacionar a produção artística à reencenação, seja por meio de exposições e mostras, 
seja em seminários, debates e nas páginas de publicações. Apresento a seguir uma seleção dos mais 
relevantes, do ponto de vista desta pesquisa: 

Reenactment/Rapprochement foi um evento que reuniu leituras públicas, palestras, performances e workshops 
no Chester Springs Studio, Califórnia, entre 3 e 4 de junho de 2000. Todos os artistas participantes eram norte-
americanos: Eleanor Antin, Mike Bidlo, Thomas Dan, Tom Marioni, Stuart Netsky, Alan Scarritt, Suzanne 
Wheeling e William Williams. Estabelecendo um modo de se relacionar com a questão que se consolidaria 
durante os dez anos seguintes, eles revisitaram o passado por meio de re-performances, tentando reproduzir ou 
reinterpretar trabalhos canônicos do século 20, ou então recriando e reencenando peças de suas próprias 
trajetórias. Alguns artistas optaram por produzir “passados ficcionais” por meio do gênero “mockumentarie” (falso 
documentário em que a verdade e a ficção se confudem de modo proposital, em geral narrado em tom jocoso).  

A Short History of Performance (2002 / 2006) foi uma série de eventos dedicados à história da performance na 
Whitechapel Gallery, London. O primeiro foi batizado A Short History of Performance: Part One e aconteceu 

durante seis dias corridos, em 2002, reunindo apresentações de nomes cruciais para o gênero, como Carolee 
Schneemann, Stuart Brisley, Kipper Kids, Jannis Kounellis, Hermann Nitsch e Bruce McLean. Muitas destas 
obras foram encenadas mais de uma vez, o que torna nebulosa sua relação com a idéia de “original”. A quarta 
edição da série, A Short History of Performance: Part IV (2006), buscou avançar na discussão e se concentrou 

na mediação dos trabalhos de performance, selecionando artistas que dirigem, roteirizam e coreografam para 
outros artistas, ao vivo e sempre em direção à câmera. 

Neo-con. Contemporary Returns to Conceptual Art (2006) foi uma exposição realizada na galeria Apexart, em 
Nova York, de 6 de setembro até 14 de outubro de 2006, e reuniu seis nomes importantes da arte 
contemporânea recente: Iain Forsyth e Jane Pollard, Jonathan Monk, Yoshua Okon, João Onofre, Mario Garcia 
Torres e Francesco Vezzoli. Eles reencenaram ou reinterpretaram peças canônicas de Vito Acconci, John 
Baldessari, Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Bruce Nauman e Ed Ruscha. 

Experience, Memory, Re-enactment (2004). Série de seminários pioneira em sua abrangência e na capacidade 
de globalizar os debates sobre a reencenação no contexto da arte contemporânea. Foi sediada pelo TENT 
Centre for Visual Arts, em Roterdã (Holanda), entre fevereiro e maio de 2004. O projeto não se limitou ao tema 
central, mas amplificou o debate ao conceber mesas entituladas “A evidência da experiência”, “Cultura visual e 
memória pública” e “Reencenações e condição social”. O programa de palestras e sessões de filmes, com 
curadoria de Anke Bangma e Florian Wust, se propôs a investigar o lugar da experiência e da memória na 
“intersecção de nossas vidas pessoais e cultura coletiva”, explorando ainda de que modo experiência e memória 
são “a um só tempo construídas culturalmente e vividas pessoalmente”. Os vídeos incluíam obras de Matthew 
Buckingham (EUA), Omer Fast (Israel/Alemanha/EUA), Clarissa Baldwin (Reino Unido), Rod Dickinson e Steve 
Rushton (Reino Unido), Mathilde ter Heijne (França), Deimantas Narkevicius (Lituânia), Paul Nutty (Irlanda), Igor 
Sevcuk (Bósnia), Florian Wust (Alemanha), Mildred Valkonet (Holanda), Krysztof Wegiel (Polônia) e Efrat Zehavi 
(Israel). A publicação que foi lançada em 2005, Experience, Memory, Re-enactment, é até o momento um dos 
poucos livros disponíveis que se coloca diante da questão da reencenação com tal profundidade, 

Life Once More : Forms of Reenactment in Contemporary Art (2005). Esta é a exposição que melhor deu conta 

das complexas e multifacetas formas que a reencenação pode assumir em um contexto de arte contemporânea. 
Seu catálogo é uma peça à parte, especial no sentido de não apenas se dedicar a registrar as obras em 
exibição, mas também de trabalhar editorialmente o conceito da reencenação. A curadoria é de Sven Lutticken, 
para o Witte de With (Roterdã, Holanda), de 27 de janeiro a 27 de março de 2005, com obras de Rod Dickinson 
(Reino Unido), Andrea Fraser (EUA), Omer Fast (Israel/Alemanha/EUA), Mike Bidlo (EUA), Bik Van der Pol 
(Holanda), Barbara Visser (Holanda), Robert Longo (EUA), Eran Schaerf (Alemanha) e Catherine Sullivan (EUA). 

Ahistoric Occasion: Artists Making History (2006/2007). Exposição acompanhada por um simpósio, ambos no 
MASS MoCA (Massachusetts Museum of Contemporary Art), em North Adams (EUA), de 27 de maio de 2006 a 
22 de abril de 2007. A partir de um instrumental teórico que reflete sobre as relações entre história e memória, 
especialmente o pensador francês Pierre Nora e sua noção de “lugares de memória”, a proposta foi reunir 
trabalhos que lidassem com a reencenação, tratada naquele momento como um gênero emergente. A curadoria 
de Nato Thompson selecionou obras de Paul Chan (Reino Unido), Jeremy Deller (Reino Unido), Peggy Diggs 
(EUA), Felix Gmelin (Suécia), Kerry James Marshall (EUA), Trevor Paglen (EUA), Greta Pratt (EUA), Dario 
Robleto (EUA), Nebojsa Seric-Shoba (Bósnia), Allison Smith (EUA) e Yinka Shonibare (Reino Unido).  
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Making History (2006). Na Tate Liverpool, esta coletiva se propunha a investigar a influência da arte no universo 
do documentário, e vice-versa, no contexto específico do Reino Unido entre os anos de 1929 e 2006. A seção 
batizada Reconstructing History (Reconstruindo a História) era dedicada à produção a partir de 1990 e 

incorporava diversos trabalhos que se valiam de estratégias de reencenação, incluindo artistas bastante 
conhecidos no circuito contemporâneo, como Jeremy Deller, Isaac Julien, Richard Billingham e Gillian Wearing. 
15

 Jens Hoffmann é um curador de arte contemporânea, atualmente trabalhando no Museu de Arte 
Contemporânea de Detroit. Foi diretor do Wattis Institute for Contemporary Art do California College of the Arts, 
em São Francisco. 
16

 É curioso notar que uma peça de Abramovic, Luminosity, marcou a reabertura do Kunst-Werke Berlin, em 
1999, mas que a proposta inicial da artista era justamente promover uma série de reencenações de 
performances históricas, o que ela iria apresentar seis anos depois no Guggenheim de Nova York. Segundo o 
diretor do Kunst-Werke, Klaus Biesenbach, foi a proposta original de Abramovic, não realizada na época, que 
acabou levando a instituição a criar uma programação regular para a performance, especialmente de jovens 
artistas.   
17

 Phelan, Peggy. 1993. 
18

 Hoffmann, Jens. A Little Bit of History Repeated. Catálogo da exposição. Berlim, 2001. 
19

 Em 2002 foi lançado um filme, sob direção do cineasta Mike Figgs, que documenta a performance pública do 
ano anterior. Este filme, também chamado A Batalha de Orgreave, foi exibido no Brasil pela primeira vez em 
2008, como parte de uma das sessões de cinema que faziam parte da programação paralela do projeto COVER 
= Reencenação + Repetição, no MAM, exposição organizada pelo autor deste texto. As numerosas falas e 
diálogos foram traduzidos para o português por Anthony Doyle, tradutor natural da Irlanda do Norte, apto a 
compreender a linguagem característica da região de South Yorkshire, Reino Unido. 
20

 BISHOP, Claire. The Social Turn: Collaborations and its Discontents. Artforum, fev. 2006. Págs. 179-185. 
21

 HOYNE, Alina, 2009, p. 8 
22

 Acredito ser possível falar atualmente na reencenação como uma disciplina acadêmica. No Departamento de 
História da Universidade de York (Inglaterra), foi criado recentemente o Institute for the Public Understanding of 
the Past (IPUP), instituto que inclui os “re-enactment studies” e se dedica a pesquisar a maneira como o passado 
e suas representações se manifestam no presente. Em outubro de 2008 o IPUP promoveu uma conferência 
internacional batizada Once More With Feeling - Re-enactment and the Capture of the Past, com o objetivo de 
pesquisar as relações entre memória, reencenação e as “relações imaginativas” entre passado e presente. O 
statement da conferência, escrito pela diretora do IPUP, Helen Weinstein, aproximava o trabalho do historiador 

do que poderia ser também uma tarefa do curador: “A partir da idea de R.G. Collingwood de que a tarefa do 
historiador é „reencenar o passado‟ em seu próprio pensamento, os historiadores devem buscar adentrar de 
modo imaginativo as mentes dos agentes históricos, mas também se envolverem emocionalmente com o 
passado com o objetivo de descobrir o que não sabiam antes, e que de outro modo não descobririam”. Weinstein 
e seus colegas do instituto defendem que questões ligadas ao afeto e à emoção são importantes para o 
conhecimento histórico. www.york.ac.uk/ipup/. 

Na Universidade de São Paulo foi defendido, em setembro de 2011, um doutorado sobre Collingwood (A Teoria 
da História de R. G. Collingwood: formação, recepção e principais argumentos), por Gustavo Freitas Pereira, que 
em 2006 havia defendido seu mestrado a partir do mesmo autor, A Filosofia da História de R. G. Collingwood: 
Perguntar, Responder, Reconstruir, na Universidade Federal de Santa Catarina. Ambos os trabalhos sob 
orientação da prof. Dra. Sara Albieri. 

Outros centros que incluem pesquisadores dedicados aos estudos de reencenação são a University of Sidney, 
na Austrália, e as universidades de Princeton, Michigan e Vanderbilt, nos Estados Unidos. 
23

 Robert Blackson, diretor de exposições na Tyler School of Art (Temple University, Filadélfia, EUA), é um 
pesquisador e curador conhecido pelo caráter inovativo de seus projetos. Sobre o tópico da reencenação, ele 
escreveu um texto comumente citado, Once more… With feeling: Reenactment in contemporary art and culture, 
publicado no periódico Art Journal (Nova York, primavera 2007).   
24

 Robert Blackson. Once more… With feeling: Reenactment in contemporary art and culture, Art Journal (Nova 
York, primavera 2007), págs. 28-40. Disponível em: 
http://pages.akbild.ac.at/kdm/_media/_pdf/clausen/Blackson%20Once%20More.pdf 
25

 Sven Lutticken é um ensaísta e crítico holandês, professor da Universidade de Amsterdã, e que escreve 
regularmente sobre arte contemporânea. Ele concebeu a mostra Life, Once More: Forms of Reenactment in 
Contemporary Art, exibida no Witte de With Center for Contemporary Art, em Roterdã, no ano de 2005. 
26

 LUTTICKEN, 2005. p.7. 
27

 Idem.  
28

 Idem, p. 60. “A esquerda parece ter perdido completamente a iniciativa, e atos artísticos não podem ser 
substitutos para uma força política que está faltando. No entanto um espaço para a reflexão ainda se faz 
necessário, e em certa medida o mundo da arte pode oferecê-lo. A arte pode examinar e experimentar (mesmo 
que em situações de laboratório) formas de repetição que questionam a história e os retornos historicistas a 
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períodos do passado; ela pode investigar momentos históricos como lugares de força a serem reativados, 
assumindo formas que não se pareçam com nada. Operando no interior do espetáculo contemporâneo 
performativo, mesmo que de uma posição marginal, a arte pode encenar pequenos mas significativos atos de 
diferença. Desta perspectiva, a reencenação histórica, e mesmo a living history, podem se constituir em algo 
potencial aguardando para ser ativado.” 
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