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RESUMO 
O artigo parte do conceito de memória de Bergson, apresentado por Gilles Deleuze no seu 
livro Bergsonismo e de comentários da pesquisadora e crítica de arte Maria Amélia Bulhões, 
para ativar memórias distantes e discorrer sobre três performances realizadas na segunda 
metade de 1980, em Porto Alegre: Radiópera, Mucosa e Salão Performance das artistas 
Marion Velasco, Elaine Tedesco, Lucia Koch e colaboradores. As performances tratam de 
pluriautoria, fusão de áreas, em especial, entre as artes visuais e a música, de cultura pop, 
da ocupação de diversos espaços da cidade, como: rádio, teatro e em viagens. Para tal, se 
referencia nos primeiros eventos Fluxus, nas pesquisas em vídeo de Bruce Nauman, em 
ações no palco da banda The Who, entre outros. 
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ABSTRACT 
The article begins with Bergson's concept of memory, presented by Gilles Deleuze in his 
book Bergsonism and comments from the researcher and art critic Maria Amélia Bulhões, to 
activate distant memories and to discuss three performances performed in the late 80s, in 
Porto Alegre: Radiópera, Mucosa e Salão Performance of the artists Marion Velasco, Elaine 
Tedesco, Lucia Koch and collaborators. The performances deal with pluriautoria, fusion of 
areas, especially the visual arts and music, pop culture, the occupation of spaces of the city, 
such as radio, theater and trips. To do so, refer to the first events Fluxus, video searches of 
Bruce Nauman, actions on the stage of The Who, among others. 
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Agora, acho que é a hora de eu contar a minha história. Nenhuma questão está 
resolvida, é claro, e talvez quando eu terminar de contar tudo ainda continue 
exatamente igual ao que era. (...) Mas é dificílimo escrever com sinceridade. Quanto 
mais eu me esforço para ser sincero, mais rápido as palavras certas desaparecem, 
mergulhando na escuridão. Não digo isso pra me justificar. Pelo menos, o que 
escrevo aqui é o melhor que posso fazer no momento (...)”. Haruki MURAKAMI, 
2016) 

 

1. Breves considerações sobre a memória 

No pensamento do filósofo Henri-Louis Bergson, apresentado por Deleuze (2012, p. 

43-44) no livro Bergsonismo (2012), a memória é duração e se divide em memória-

lembrança e memória-contração, que se interligam. Isso acontece por um 

movimento que, a cada “instante”, divide o “presente” que dura, em duas direções: 

uma, orientada e dilatada ao passado e outra, contraindo-se ao futuro. Deleuze 

(2012) assim a explica 

[...] o passado jamais se constituiria se ele não coexistisse com o 
presente do qual ele é o passado. O passado e o presente não 
designam dois momentos sucessivos, mas dois elementos que 
coexistem: um que é o presente e que não para de passar; o outro, 
que é passado e que não para de ser, mas pelo qual todos os 
presentes passam. (DELEUZE, 2012, p. 50). 

 

Para Bergson, as lembranças são virtuais, fazem parte do tempo subjetivo, das 

vivencias e dos devires, por isso, não são conservadas no cérebro, que “está por 

inteiro na linha de objetividade” (DELEUZE, 2012, p. 45).  

Os conceitos de memória e lembrança são complexos, podem variar e se 

contradizer, dependendo do autor, conforme explica Maria Amelia Bulhões,  

segundo muitos autores, a memória é utópica, não está em lugar 
nenhum, é uma construção intelectual, seu local são as imagens [os 
sons, os cheiros, os toques] que lhe dão existência. Segundo outros, 
entretanto, o indivíduo leva em sua psique o lugar das lembranças 
onde a memória se constrói. E, ainda que a memória seja uma 
construção, ela se faz a partir dessa complexidade espacial que é o 
homem. De qualquer forma, todos são unânimes em aceitar que os 
processos de rememoração necessitam para se efetivarem de uma 
manifestação que pode ser de origem visual, olfativa ou qualquer outra. 
Somente através dessa mediação sensorial podem ser recuperadas as 
lembranças de determinado passado. (BULHÕES, 2011, p. 68-69). 
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Para a autora (2011, p. 69), “a memória é única e múltipla”, o que implica na 

associação entre memória individual e memória coletiva. Na teoria da memória de 

Bergson, segundo Deleuze (2012), as lembranças se conservam “na” duração. E 

duração não é sucessão, é coexistência de fluxos simultâneos e vários níveis, tudo 

num tempo só. Assim, as lembranças se conservam em si mesmas, o que cria a 

noção de um “passado em geral”, virtual, que “torna todos os passados possíveis”. 

“É todo o nosso passado que coexiste com cada presente” (DELEUZE, 2012, p. 50) 

– presente entendido como “elemento ativo”, “puro devir, sempre fora de si”.  

Com isso, é preciso dar um salto e “se instalar” no passado. Para buscar uma 

lembrança, “longe de recompor o sentido a partir de sons ouvidos e de imagens 

associadas, instalamo-nos de súbito no elemento do sentido e, depois, em certa 

região desse sentido” (DELEUZE, 2012, p. 48). As lembranças guardam algo das 

regiões onde foram buscadas, mas sua atualização exige uma adaptação ao 

presente, o que faz delas “algo de presente” (DELEUZE, 2012, p. 49). 

Confiando na duração que “recolhe ao longo de sua rota os acontecimentos da 

totalidade do mundo material [...]” (BERGSON apud DELEUZE, 2012, p. 72), na 

coexistência desse passado geral com o presente, sempre em construção e, 

“considerando que o indivíduo realiza, a cada momento, reelaborações daquelas 

recordações que melhor lhe permitem estruturar seu presente, o passado refaz-se 

constantemente num devir de imagens [e sons]” (BULHÕES, 2011, p. 69), dou um 

salto para acessar minhas lembranças de um percurso em performance. 

 

1. 1. Ativando memórias distantes 

Na segunda metade dos anos 1980, quando finalizava a graduação em Artes 

Plásticas, fui instigada por duas oficinas oferecidas aos estudantes, numa iniciativa 

do artista-professor e ex-integrante do Grupo Nervo Óptico, Carlos Pasquetti que, 

naquele período, coordenava o Departamento de Artes do Instituto de Artes – 

UFRGS. As modalidades artísticas oferecidas eram a performance (1986) e o vídeo 

(1987), ministradas, respectivamente, pelos artistas convidados, Guto Lacaz (SP) e 

Simone Michelin (RS). 
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Na década de 1980, a performance e a videoarte já tinham uma história e se 

inventavam como linguagem, impulsionadas pelas realizações de artistas nas 

décadas anteriores. Nesse período, Lacaz, artista multimídia, estava inserido na 

cena paulistana que praticava e investigava a performance e Michelin, artista 

pioneira da arte eletrônica brasileira, pertencia à segunda geração da videoarte 

nacional.  

Elaine Tedesco (2015, p. 1296), que participou das mesmas oficinas, lembra que 

iniciamos nosso percurso na linguagem da performance, “considerando os princípios 

do que é performance segundo Lacaz – interrelação entre ação, corpo, tempo, 

espaço e objetos”. Além disso, eu acrescento a surpresa. A novidade e o elemento 

surpresa, “cada vez mais difícil, depois de séculos repletos de obras geniais, todas 

as quais surpreenderam a humanidade” (MARINETTI / CANGIULLO apud 

MARINETTI; CALDERONE, 2012, p. 78) é trazida pelo Futurismo e detalhado no 

Manifesto Teatro da Surpresa (1921) por Filippo Tommaso Marinetti e Francesco 

Cangiullo. De acordo com os artistas,  

o Teatro da Surpresa contém: todas as psicoloucuras do music-hall 
futurista, com a colaboração de ginastas, atletas, ilusionistas, 
excêntricos, [...] o Teatro Sintético; um Teatro-diário do movimento 
futurista; um Teatro-galeria de arte; recitais dinâmicos e resumidos 
de palavras em liberdade entremeadas pela dança, palavras em 
liberdade dramatizadas; diálogos improvisados entre instrumentos 
musicais (pianos, pianos e vozes humanas, improvisações 
orquestradas). (MARINETTI / CANGIULLO apud MARINETTI; 
CALDERONE, 2012, p. 79, tradução minha). 

 

A provocação e o impacto que os futuristas esperavam causar com suas ações não 

se restringiam a espaço e tempo, desejavam sua reverberação dentro e fora dos 

teatros, na cidade, durante a ação, depois e em todos os outros dias. Desejo 

compartilhado por John Cage (2012, p.119) que, por ocasião da criação de Theatre 

Piece 30‟ (1960), declarou à Times: “já não tem interesse em „expressar-se‟. Não 

deseja ´melhorar em criação´. O novo objetivo é surpreender, não só o público, mas 

também aos intérpretes e a ele mesmo”. 

Sob o ensinamento de Lacaz (1986) que diz que “na performance não há limites, 

somente escolhas”, “performer escolhe com exagero, coloca sua escolha em 

questão e questiona o público (sua relação com ele). Afirma e nega o óbvio, frustra 
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ou satisfaz, transgride. Faz de propósito mesmo”, passei a criar performances solo e 

pluriautorais1 – em colaboração e coletivas.  

Com as artistas visuais Elaine Tedesco e Lucia Koch estabeleci uma parceria 

baseada em interesses comuns na arte da performance. Durante quatro anos, em 

meio à nossa produção individual, atuamos como um coletivo de mulheres que 

trabalhava com performance, explorando as questões próprias da linguagem de 

forma aberta, experimental, poética e insólita. 

O processo plural, colaborativo – quando todas são coautoras – resultou na criação 

de performances ao vivo, com audiência, em diversos espaços da cidade (sala, 

teatro, rádio) e de ações orientadas para vídeo e fotografia, criadas em estúdio, em 

espaços públicos e em pequenas viagens. Um lugar de viagem recorrente foi a 

cidade de São Francisco de Paula / Veraneio Hampel, onde a família Koch tinha 

uma casa. Subíamos a serra gaúcha de carro, em grupos pequenos, equipadas com 

câmera fotográfica, de vídeo, vestimentas e objetos que seriam misturados ao que 

encontrávamos no lugar. Durante esses dias, vivíamos “em estado de performance”, 

criando ações, fotografias e vídeos feitos em casa, no seu entorno e em passeios 

pela cidade.  

Livres de categorias, transformamos nossas ideias em ações plurisensoriais: visuais, 

sonoras, orais, gustativas, olfativas e táteis. Para isso, além da seleção e da 

manipulação de objetos, produtos e materiais, criamos objetos para o espaço, 

figurinos e adornos para o corpo, além do design gráfico de convites e fotografias 

para a divulgação das performances.  

Os recursos usados nas performances eram híbridos e, na medida do possível, 

incluíam as tecnologias disponíveis no período, como câmeras fotográficas e de 

vídeo, televisão, projetor de slides, teclado eletrônico, além de violão, ventilador, 

luminária e lanterna.  

Para desenhar os sons nas performances, escolhíamos músicas inteiras, efeitos, 

ruídos (sonoros e visuais) e trechos de filmes (bandas sonoras e imagens) e, 

também, compúnhamos. Nesse caso, as experimentações resultavam em conversas 

nonsenses, sussurros/cochichos e “gravações sonoras” como as tocadas em um 
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teclado eletrônico a três e seis mãos. Sons, ruídos e silêncios eram pensados de 

acordo com as ações e acionados entre elas. 

Usando a linguagem do período: para “programar sintetizador, gerar timbres”, tocar 

instrumentos e operar o som ao vivo, contamos com a colaboração dos músicos 

Eduardo Reck Miranda, João Guimarães, Mauro Dahmer, Paulo Campos, entre 

outros. Miranda, Guimarães e Dahmer que eram estudantes dos cursos de música 

no Instituto de Artes da UFRGS. O convívio e os interesses em comum resultaram 

na troca de conhecimento, no cruzamento de pesquisas e na produção artística. 

Além da música, ao longo do período, realizamos trabalhos coletivos com outros 

colegas das artes visuais, das artes cênicas, da dança e participamos de 

proposições criadas por eles.  

Em algumas das minhas performances havia o protagonismo do som, que se dava 

através da voz, da poesia e da produção de ruídos. Noutros trabalhos, o jogo entre 

fala-escuta-ruído determinava as ações, como no caso dos vídeos Mudo e 

Whispering (Sussurro), ambos de 1988. Neles, a performance se configurou a partir 

das proposições: cochichar e sussurrar – manifestações que são tanto sonoras, 

quanto visuais. Para Tedesco (2015), Mudo é o “trabalho que mais reflete a 

interação que eu, Lucia Koch e Marion Velasco tínhamos ao fazer performance”. E 

explica que 

o trabalho partiu de uma ideia simples, cochichar diante da câmera. 
Nele, Lucia e Marion [...] exploram os limites do quadro criando 
deslocamentos laterais de entrada e saída do enquadramento, seus 
movimentos labiais refletem o cochichar, quando expresso entre o 
mostrar e o esconder. O material foi apenas digitalizado, acrescido 
dos créditos e mantido como no original, sem áudio. (TEDESCO, 
2015, p. 1302-1303).  

 

Nossa produção artística, no final da década de 1980, contém o gérmen das 

performances sônicas que venho desenvolvendo atualmente. Por conta disso, 

destacarei a produção sonora das performances Radiópera, Mucosa e Ode aMarte 

em Salão Performance e Mucosa – quando as damas esperam o convite para 

dançar realizadas em Porto Alegre, em 1987. 
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1. 2. Voz, ruído e música em Radiópera, Mucosa e Ode aMarte 

Radiópera foi uma performance radiofônica ou, como nos referimos em release 

daquele período: “uma performance auditiva incomum para a linguagem 

radiofônica”, que eu, Elaine Tedesco e o compositor de música eletroacústica 

Eduardo Reck Miranda criamos em coautoria. A performance, ainda, contou com a 

participação da cantora Cristine Patané e foi transmitida ao vivo, durante duas horas, 

em apresentação única, no dia 02 de junho de 1987, no programa Clube do Ouvinte 

da rádio Ipanema  FM 94.9, em Porto Alegre.  

Mucosa – quando as damas esperam o convite pra dançar e Salão Performance 

foram criadas por mim, Koch e Tedesco, como apresentações únicas, ao vivo e 

aconteceram, respectivamente, nos dias 29 de julho de 1987, na sala Álvaro 

Moreyra – Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues e 02 de 

setembro de 1987, na sala Qorpo Santo – Teatro Universitário do campus central da 

UFRGS. 

1. 2. 1. Radiópera 

Radiópera foi baseada na discografia, no imaginário e nas referências literárias e 

musicais do músico e compositor paranaense Arrigo Barnabé. Um texto-partitura 

nonsense, composto para três vozes femininas (Velasco, Tedesco e Patané), foi 

construído a partir de entrevistas do músico, de obras de Ezra Pound, William Reich, 

Lautreàmont, John Donne, John Cage, histórias em quadrinho e de textos nossos. 

Dividido em nove blocos, cada bloco com duas colunas, indicavam à esquerda: 

falas, nome da performer, altura da voz, separação de sílabas, entonação, humor e, 

à direta: nomes e tempos das músicas, trechos de letras, de poesia e alguns tipos 

de ruído.  

Miranda fez uma única intervenção oral, para dizer o texto de Barnabé: “Eu sou um 

inventor acho que sou um inventor e um músico, mas o que eu me sinto mais 

mesmo é como inventor. Um cara que inventa coisas” e regeu nossas vozes, ao 

vivo, em meio ao disparo de músicas inteiras (algumas com a rotação alterada) e de 

uma colagem sonora, composta por ele, com ruídos de computador e fragmentos da 

obra de Stravinsky, Beethoven, Ravel, Lupicínio Rodrigues, Janis Joplin, Laurie 



 

ROLIM, Marion Velasco. Ativando antigas e ruidosas performances, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2988-3003. 

2995 

Anderson, da Patife Band, do próprio Arrigo e de suas cantoras favoritas: Tetê 

Espíndola, Eliete Negreiros, Vânia Bastos. 

1. 2. 2. Mucosa 

A sala Álvaro Moreyra é um espaço multiuso, retangular e aberto, com uma sala 

camarim e uma cabine de som e luz. As noventa cadeiras móveis, quando 

posicionadas ao longo de uma lateral da sala e dispostas em fileiras escalonadas, 

criam uma arquibancada frontal ao lugar das apresentações. Nesse ambiente e em 

meio a objetos, produtos e equipamentos, criamos uma performance multimídia com 

ações simultâneas – misturadas no tempo e no espaço, que desmembravam 

vivências do cotidiano. Conforme escrevi naquele período, 

a utilização do espaço [era] ininterrupta, pois as ações começavam, 
terminavam e as passagens (mudanças, trocas) eram visíveis ao 
público – enriquecendo o trabalho como um todo. Cabia ao espectador 
acompanhar o que mais lhes interessava. (ROLIM, 1987).  

 

Nos documentos da performance, nos referíamos, ao processo de criação individual 

e colaborativo e, ainda, destacávamos a importância do som no trabalho, ao dizer 

que 

a música foi fundamental e a criação coletiva, muito importante, 
assim como toda dinâmica de Mucosa, nas ações conjuntas 
(simultâneas) e independentes, para romper com o individual e a 
visão unilateral do trabalho, bem como, expandir as fronteiras da 
especialização, pois todo mundo fez de tudo um pouco: criação, 
direção, luz, som... (ROLIM, 1987). 

 

Para a performance, desenhamos um mapa com ações, espaços, tempos, luz, sons 

e silêncio, indicando entradas e saídas das músicas, o uso dos sons pré-gravados 

(ruído de helicóptero e de explosão) e os equipamentos usados (projetor de slides, 

vídeo, tevê). No documento, também, indicamos uma ação silenciosa que ocorreu 

no hall do Centro Municipal de Cultura, antes da performance, onde uma “mulher 

com enceradeira”, convidada por nós, tinha a instrução de arrastar o eletrodoméstico 

desligado da eletricidade, não falar, se chocar e desviar do público que ali 

aguardava. 
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Os momentos ruidosos (visuais e sonoros) da performance, também, foram 

mapeados. Entre eles estavam: forrar o piso da entrada da sala com embalagens de 

ovos vazias, para fazer barulho, quando o público passasse por cima, sintonizar 

chuviscos na tevê, derramar liquido sobre um trecho de plástico, ligar ventilador, 

martelar e jogar objetos no chão. O convite-programa da performance foi criado a 

partir de uma gravura em metal de Lucia Koch, que lembrava um absorvente 

higiênico externo, usado por mulheres durante o ciclo menstrual, sobre o qual foi 

inscrito o nome Mucosa –  quando as damas esperam o convite pra dançar. A 

operação de som foi feita por Eduardo Reck Miranda e a luz, pelo artista visual 

Eduardo Veríssimo.  

Pelo uso da voz, destaco minha última ação – única vez em que fui ao camarim 

trocar de roupa. Saí de lá usando um vestido estruturado, saia rodada e cintura 

marcada, na cor pastel – modelo de festa dos anos 1950 –, atravessei a sala em 

diagonal e me posicionei próximo e em frente ao público, junto a um ponto de 

eletricidade no chão. Koch colocou nos meus braços um ramalhete de tulipas 

artificiais com pequenas lâmpadas (emprestado por uma loja de luminárias), plugou 

a flecha na tomada e saiu. Quando as tulipas se acenderam, declamei em voz alta a 

poesia infantil O Meu Corpo (1903) de Zalina Rolim. Enquanto isso, no vídeo, 

passava um trecho de filme (1940) com mulheres, que chamamos de “fofocas”. Ao 

final, desliguei a luminária e saí da sala. Tedesco, que estava sentada na plateia, 

levantou e arrastou as enormes cortinas que cobriam a parede lateral da sala, 

exibindo as janelas de vidro e o jardim externo. O vídeo terminou com o áudio: - 

Você se divertiu muito hoje? E os ruídos (chuvisco/glitch) na imagem. 

1. 2. 3. Ode aMarte em Salão Performance   

Dois meses depois de Mucosa, apresentamos Salão Performance – nome 

encontrado num letreiro de barbearia na Rua da Ladeira, no centro de Porto Alegre, 

num teatro convencional, com palco alto, cortinas, coxias, poltronas fixas e 

acolchoadas, posicionadas de frente, abaixo e com gradual inclinação em relação ao 

palco. A mudança de contexto instigou a criação de coisas novas e nossa dinâmica, 

também, foi distinta.  

Koch e Tedesco criaram um desdobramento de Mucosa, com ações mais 

específicas e aprofundadas e, eu apresentei Ode aMarte – uma nano-performance 
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construída com começo, meio e fim, voz falada, ruídos e música. Conforme escrevi 

no período: “Ode aMarte é  um hiato. É hílare. É uma performance violenta. É 

política, neolítica, contemporânea. É uma lição em três etapas: 1 – Como 

reconhecer um violão. 2 – Como violar (violentar/destruir) um violão. 3 – É que... 

(uma surpresa)”.  

Ode aMarte começou com as cortinas fechadas. Primeira etapa: ao abrir das 

cortinas, entrei, vestindo uma capa de plástico preta, calça jeans azul claro, botas de 

borracha pretas e luvas de borracha verde, com uma galinha branca viva, numa das 

mãos e um violão, na outra. A galinha foi amarrada ao pé de uma clássica cadeira de 

madeira, acolchoada e com braços, posicionada no centro do palco. Cruzei o palco 

com o violão, repetindo, em voz alta, a frase encontrada no dicionário: “violão-

instrumento de cordas que se fere com os dedos”. Examinei, arrastei, suspendi e 

girei o instrumento musical, preso por um fio de elástico. Segunda etapa: recitei 

frases, desconstruindo palavras que remetiam ao ato de tocar um instrumento de 

cordas. Apoiei o violão sobre um cubo de madeira, manipulei suas cordas de metal e 

náilon com ferramentas (lima de aço, serrinhas e tesoura), com as mãos, puxei a 

afinação até arrebentá-las – processo que produziu muito ruído. A ação culminou 

com o violão sem cordas, sendo arrastado ao outro lado do palco, para ser 

quebrado, num único golpe, contra um bloco de paralelepípedo. Terceira etapa: no 

centro do palco, sentei na cadeira clássica, segurei a galinha branca, viva, enquanto, 

atrás do público, na última fila da plateia, o músico Mauro Dahmer – integrante do 

coletivo multimídia Vulgo Valentim – tocou uma canção (bossa nova), num violão 

não amplificado. Essas ações, em oposição no espaço, fizeram o público alternar 

viradas de cabeça e corpo, para frente e para trás, a fim de não perder o que 

acontecia nos dois pontos extremos do teatro.   

Segundo anotações, “nesta época, eu pensava muito em música e escutava muita 

coisa (...). Pens[ava] em agressividade, impulsividade, instinto, revolta e não 

submissão”2  (ROLIM, 1987). Mas, para além do ativismo relacionado ao contexto 

histórico e político nacional, da referência a um período histórico da arte 

(Dada/Fluxus), de dilemas amorosos vivenciados, a atitude ruidosa em Ode aMarte 

teve seu fundamento na música, a partir da minha biografia adolescente iniciada nos 

anos 1970, quando eu não vivia sem as longas e prazerosas audições de discos de 
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vinil de música brasileira e de rock internacional, quando desenvolvi o hábito de 

tocar instrumentos no ar, para acompanhar as músicas – o que tem sido chamado 

de air guitar (drums ou bass) dance.  

Minha performance preferida era dos músicos da banda inglesa The Who que, além 

da música energética e das óperas-rock, ficaram conhecidos por quebrar 

instrumentos no palco. Conforme explicou o guitarrista da banda, Pete Townshend, 

“quebrar uma guitarra” é “basicamente, [...] um gesto que acontece no impulso do 

momento. Eu acho que a destruição da guitarra, assim como a performance em si, é 

uma performance, é um ato, é um instante. E é realmente sem sentido.” 

(TOWNSHEND, 1968, tradução minha).  

As histórias do rock e dos subgêneros musicais, punk e grunge, estão repletas de 

atos ruidosos, destruidores de guitarras e outros instrumentos.  Apesar da primeira 

guitarra destroçada por Townshend ter sido uma “casualidade”, o músico explicou as 

sucessivas quebradeiras, como atos de arte destrutiva, numa referência ao conceito-

manifesto Auto-Destructive Art de Gustav Metzger – artista que ele conheceu, nos 

anos 1960, quando estudou na Ealing Art College, em Londres. Esse conceito 

artístico-político-ativista nasceu dos transtornos causados pela II Guerra Mundial, a 

uma geração de jovens e suas famílias. 

As histórias das artes visuais e da música apresentam artistas que desconstruíram a 

técnica de tocar e o manejo convencional de instrumentos musicais. No filme 

surrealista L´Age d´Or (A Idade do Ouro), de 1930, de Luis Buñuel3, com roteiro de 

Salvador Dali e participação do pintor Max Ernst, a sequência na cidade, intitulada 

Aspectos diversos e pitorescos da cidade grande (a partir de 20:26‟), mostra um 

homem com terno, chapéu, sapato bicolor e bengala que caminha chutando um 

violino pela calçada, até o momento em que o instrumento salta longe e o pedestre 

se aproxima, esmaga o violino com o pé e o abandona. Enquanto a cena acontece, 

ouve-se o som de um violino ´triste´. 

Nos anos 1960, sob forte influência de John Cage, artistas vinculados ao Fluxus 

criaram pequenas e breves ações ao vivo, intituladas eventos-partitura (event 

scores) que Robert Watts (2012) explica como 
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ações de curta duração, sem uma relação particular entre elas. 
Quando certo numero de eventos se executam um atrás do outro [...] 
acontece algo parecido com desmontar de um colar de pérolas, cada 
uma das quais é um evento. Isso pode ou não se parecer a um 
happening, em que o programa está organizado de acordo com uma 
partitura do conjunto. [...] a estrutura é muito flexível (quase 
inexistente), tanto que permite incluir tudo o que se queira colocar e 
todas as variações que se queira fazer no futuro. É algo aberto, livre. 
O público se envolve da maneira que quer, ou não se envolve em 
absoluto. Ideias semelhantes, pusemos em pratica George Brecht e 
eu, no festival Yam que organizamos [...]. (WATTS, 2012, p. 294). 

 

Nesses eventos, os artistas instruíram e ou executaram ações que culminavam com 

a destruição de instrumentos musicais, como em Solo for Violin (for Sylvano 

Bussotti) de George Maciúnas, que encontra-se performado por Gordon Mackay4;  

Na primeira parte do livro Grapefruit de Yoko Ono (2009), dedicada às instruções 

ligadas à música, se encontra: Peças para Orquestra, onde Ono propõe: “No. 1 

Descasque / No. 2 Espie / No. 3 Destrua / Verão de 1962” (p. 23); 

As performances em que Nam June Paik arrastou um violino amarrado a uma corda, 

como Violin to be Dragged on the Street (1961), foi apresentada pela primeira vez 

em Colonia, Alemanha, no Festival Fluxus e repetida com algumas variações até 

1975. Entre elas: Action with a violin on a string (1963), na Exposition of Music – 

Electronic Television e, também, One For Violin Solo (1962) – uma ação de cinco 

minutos, onde o artista levanta, lentamente, um violino, para, no instante final, 

golpeá-lo, rapidamente, contra uma mesa, em sincronização ao acendimento das 

luzes do auditório. Sobre estas performances, consta no site medienkunstnetz que,   

um violino pode produzir sons de várias maneiras: com a ajuda de 
um arco, no modo clássico de instrumento de corda, esmagando-o 
em uma mesa como Paik faz em One for Violin Solo (1962), ou o 
puxando atrás de si, numa corda. Paik começou a usar o violino 
desta maneira em 1961. (MEDIA ART NET, 2005, tradução minha). 

 

Ken Friedman (2010, p. 41) descreveu a performance da artista japonesa Mieko 

Shiomi, em outro evento Fluxus: Event for the Late Afternoon (Evento para o final da 

tarde), em 1963. Na ação, um violino foi suspenso por uma corda presa, na parte 

superior, por uma polia e, em outro extremo, fixada ao chão. A performer, vestida 
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com armaduras de samurai, posicionou-se sob o violino suspenso, desenhou um 

trajeto com sua espada no ar e cortou a corda, liberando o violino, que caiu sobre 

sua cabeça que usava um elmo.  

Outros artistas que criaram performances ruidosas com instrumentos usados, de 

forma não convencional, em diferentes períodos, são: 1) Bruce Nauman – que 

durante a infância estudou violão, piano e contrabaixo acústico e, nos tempos de 

faculdade, integrou algumas bandas de dança e grupos de jazz.  Entre 1967-1968, 

criou uma série de ações para vídeo em preto e branco, realizadas em estúdio, onde 

experimentou ruídos repetitivos com durações variadas num violino, como em 

Playing a Note on the Violin While I Walk Around the Studio; Violin turned D.E.A.D; 

Violin Film #1 (Playing the Violin as Fast as I Can), todos de 1968. O álbum 

Soundtrack From First Violin Film (1969/2016) foi gravado em vinyl e contém as 

faixas: LADO A: Soundtrack from first violin film; Playing all four strings on the violin; 

Violin problem two Playing two notes very close together e LADO B: Rhythmic 

stamping; Four rhythms in preparation for video tape problems; Recorded 1969; 2) O 

artista visual e compositor Christian Marclay, fundador da banda The Bachelors, 

ligado à música ruidosa, pioneiro no uso de discos e toca-discos para improvisar em 

música. Também conhecido pelas colagens sonoras, a partir de trechos de filmes, 

como em Telephones (1995), com interferências (corte/cola) feitos diretamente nos 

vinis e pelos filmes e vídeos, como a videoinstalação Guitar Drag (2000), onde 

homenageia James Byrd Jr – um jovem preto que, por motivos racistas, foi arrastado 

por uma camionete até a sua morte no Texas em 1998. A instalação tem potentes 

caixas de som posicionadas atrás da tela, onde se vê “uma guitarra elétrica Fender 

Stratocaster conectada a um amplificador Marshall, sendo arrastada por um 

caminhão [percutindo] pelos mesmos campos e estradas desérticas do Texas, que o 

corpo de James Byrd Jr., percorreu durante o linchamento” (CUEVAS, 2015, p. 40-

41). O autor (2015) também entende esse trabalho de Marclay como uma 

homenagem à performance Violin to be Dragged on the Street de Nam June Paik; 3) 

O músico Lee Ranaldo (Sonic Youth) e sua mulher, a artista visual, Leah Singer, 

realizaram a performance multimídia Sight/Unseen (2011), para três telas de vídeo 

de grandes dimensões, quatro fitas gravadas, dois tocadores de gongo e uma 

guitarra suspensa ligada, amplificada. Ranaldo explora a guitarra com um arco de 
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contrabaixo e depois disponibiliza o instrumento ainda suspenso sobre o público, 

para que esse possa alcançá-lo e dar continuidade a sua exploração sonora. 

Entendo, que pelo caráter percussivo e destruidor, com instruções, poesia e música, 

a nano-performance Ode aMarte poderia se inserir nessa lista de trabalhos ruidosos 

apresentados acima e, com alguns ajustes, poderia ser reapresentada. 

 

Considerações Finais 

As performances Radiópera, Mucosa e Salão Performance tiveram público e se 

inseriram na programação cultural da cidade, na segunda metade de 1980, mas não 

produziram muitos documentos5. Elas compõem aquele passado geral da 

performance, da cidade, da produção de artistas mulheres e, por conta disso, 

dependem de um salto para serem acionadas. Essa parece ser uma boa hora, pra 

contar essa história, como bem disse Haruki Murakami. Se essas performances 

“guardam algo das regiões onde foram buscadas”, também ganham “algo de 

presente” com a ativação. E se a natureza do presente é estar sempre em 

construção, talvez essas e outras lembranças possam ganhar novas versões.  

 

Figura 1 – Documentos de performances. Acervo da artista. Design gráfico: Cauan Ferreira 
e foto de Elaine Tedesco com Marion Velasco, Richard John, João Guimarães e Lucia Koch. 
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Notas 
1
 A autoria plural se divide em três tipos, conformes Por coletivas e em colaboração entende-se Sobre autoria: 

https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2014/derechos-de-autor-en-la-gestion-
universitaria/propiedad-intelectual-conceptos-basicos.pdf    Acesso em 16 Jan. de 2017.  
2
 Nesse período (1987-1988), no Brasil, vivíamos em pleno processo constituinte e nossa participação era ativa, 

tanto em passeatas, como em proposições artísticas no espaço público. Em 1987, o projeto Pintando o 87 – A 
Constituinte ocupou o túnel da Conceição, em Porto Alegre – RS, o que parece ter sido a primeira grafitagem (ou 
pintura mural) autorizada e com apoio de marca de tintas naquele local. Vários artistas foram convidados, entre 
eles, eu, Tedesco e Koch.  
3
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uhcMYwW6uvE  Acesso em 17 Jun. de 2017. 

4
 Disponível em: https://www.bbc.co.uk/music/artists/76c87bb4-8b40-4e05-9858-6847872eb5fe Acesso em 17 

Jun. de 2017. 
5
 Não há muitos registros desses trabalhos devido ao acesso restrito às mídias audiovisuais que tínhamos 

naquele período. Em 1986-1987 conhecíamos poucas pessoas que tinham uma câmera de vídeo em Porto 
Alegre. O tamanho e o peso dos equipamentos, muitas vezes, inviabilizavam o seu transporte, por conta disso ou 
não, adotamos uma postura que privilegiava as ações ao vivo (artistas e audiência vivenciando o momento 
juntos). Isso mudou em 1988, quando uma câmera de vídeo foi comprada pelo Departamento de Artes do 
Instituto de Artes, viabilizando a realização dos projetos Estúdio 88 (1988) e Artes Plásticas ao Vivo- 
experimentação e análise da performance e do seu vocabulário de expressão (1989), respectivamente, em vídeo 

e performance. A partir disso, vieram as dificuldades para a edição dos trabalhos e, então, a precariedade (perda 
dos arquivos pelo excesso de umidade da cidade) e a obsolescência programada das mídias (dificuldade em 
transcodificar formatos antigos). Apesar disso, de minha parte, mantenho um acervo com fotos, desenhos, textos 
e apontamentos das ações, checklists, convites das performances e divulgação das mesmas na mídia impressa 
local. 
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