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RESUMO 
A arte da performance expandida ao vídeo, à fotografia ou outras mídias, torna-se paradoxal 
quando subentende-se a performance como um acontecimento, como algo que necessita da 
temporalidade do presente que tanto a fotografia como o vídeo não conseguem remontar 
quando operam como registro. Por esta perspectiva, o registro estaria apenas fadado a ser 
uma documentação de um passado. Entretanto, alguns artistas utilizam tais mídias com 
outras ênfases, apresentando-as em tempo real ao público, subvertendo a funcionalidade 
restrita à condição de documento. Deste modo, o artigo visa apresentar obras de artistas 
que auxiliarão nas discussões relativas ao uso de mídias em três modos distintos: 
incorporado ao trabalho ao vivo; como registro de um evento; e como narrativa de uma ação 
não documentada. 
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ABSTRACT  
The performance art expanded to video, photography or other media, becomes paradoxical 
as performance is understood as an event, as something that needs a temporality in the 
present time that both photography and video can not stand when operating as record. From 
this perspective, the record would be doomed to be only a registration of the past. However, 
some artists use such media with other emphases, presenting them in real time to the public, 
subverting the document-restricted functionality. Thus, this article aims to present works of 
artists that can sustain discussions regarding the use of media in three different ways: 
incorporated into live work; as a record of an event; and as narrative of a not documented 
action. 
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O presente trabalho é parte da pesquisa que venho desenvolvendo em Poéticas 

Visuais, onde através de ações performativas no espaço público, busco 

problematizar as afecções que ocorrem no devir das relações entre sujeito e meio 

urbano. Deste modo, pretendo discutir algumas questões que me são caras, como: 

acontecimento, arte/vida, performance e as possibilidades e limitações de 

materializar um evento em mídias.  

A problemática da performance expandida ao vídeo, à fotografia ou outras mídias, 

torna-se paradoxal quando subentendemos a performance como um acontecimento, 

como algo que necessita da temporalidade do presente que tanto a fotografia como 

o vídeo não conseguem remontar quando operam como registro. Por esta 

perspectiva, o registro estaria apenas fadado a ser uma documentação de um 

passado. Entretanto, alguns artistas utilizam tais mídias com outras ênfases, 

apresentado-as em tempo real ao público, subvertendo a funcionalidade restrita a 

condição de documento e acrescentando-as aos trabalhos como uma nova camada. 

A partir desta diversidade, pretendo apresentar obras de artistas que auxiliarão nas 

discussões relativas ao uso de mídias visuais em três modos distintos: incorporado 

ao trabalho ao vivo; como registro de um evento; e como narrativa de uma ação não 

documentada.  

Performance, experiência e acontecimento 
Performance é um termo elástico, que pode ser empregado tanto em situações 

artísticas quanto não artísticas, desde a execução de uma atriz em cena ao 

desempenho de um determinado material na indústria. Neste estudo, utilizaremos o 

termo performance sempre nos referindo à performance art, como uma ação que 

instaura uma situação e que podemos extrair signos a partir dela. 

Assim, notamos que na generalidade de todos os usos, a palavra performance 

acena para uma ação no espaço-tempo de algo ao qual o termo é aplicado, 

apontando sempre para uma presença. 

Na arte, a performance como conceito arquitetou-se no final da década de 60 e inicio 

de 70, quando o movimento da arte contemporânea buscava dar ênfase ao processo 

artístico em detrimento dos objetos, numa crítica contundente ao sistema de arte e 
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ao fetiche da arte-objeto, produzindo arte através de eventos que salientavam sua 

efemeridade, onde arte/vida se imbricam. 

Primórdios da performance art já podiam ser vistos nas ações dadaístas, como nas 

“visitas” aos lugares banais de Paris no inicio do século XX. Com as cautelas 

devidas para não cometermos anacronismos, as ações dadaístas de efetivar uma 

visita em grupo a um lugar banal como uma experiência estética anteciparam 

questões performativas que seriam desenvolvidas na segunda metade do século 

XX. Para Francesco Careri, nestas ocasiões “O dadá deixou de levar um objeto 

banal ao espaço da arte e passou a levar a arte – na pessoa e nos corpos dos 

artistas” (CARERI, 2013 p. 75) a um lugar qualquer, alargando a concepção de 

ready-made de Marcel Duchamp para o espaço público. Reverberações dadaístas 

foram notadas no Japão pós-Guerra com o movimento Gutai, que promoviam 

exposições ao ar livre na década de 50, apropriando-se do espaço urbano como 

espaço expositivo e propositivo para a arte. Assim como também aconteceu com os 

happenings inaugurados por Allan Kaprow na mesma década, que utilizavam 

espaços e objetos cotidianos como matéria prima. 

A experiência relatada pelo artista Tony Smith na revista ArtForum de dezembro de 

1966, onde ele afirma ter tido uma experiência estética ao dirigir por um estrada em 

obras, também é referencial para uma nova perspectiva artística onde a concepção 

de acontecimento como uma experiência estética ganharia espaço no âmbito 

artístico. 

Deste modo, o conceito de acontecimento também nos é fundamental para 

discutirmos a performance, como algo embasado no presente, em um movimento 

que está sempre em mudança em seu próprio devir. Sobre isto, Deleuze escreve 

que: 

Em todo acontecimento existe realmente o momento presente da 
efetuação, aquele em que o acontecimento se encarna em um 
estado de coisas, um individuo, uma pessoa, aquele que designamos 
dizendo: eis aí, o momento chegou; e o futuro e o passado do 
acontecimento não se julgam senão em função deste presente 
definitivo, do ponto de vista daquele que o encarna. (DELEUZE, 
2015 p. 154) 
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Estando a performance fundada sobre a condição dos agenciamentos do 

acontecimento, a ideia de presença invoca como condição sinequa non o tempo 

presente.  

A partir destes pressupostos da performance art, de sua relação intrínseca com o 

presente, com o acontecimento e com a experiência, quais relações poderia ela ter 

com a fotografia ou com o vídeo? O registro traíria a condição do tempo presente da 

performance? Poderia um acontecimento ser mediado por uma mídia? Como essa 

questão foi abordada pelos artistas e teóricos que vivenciaram este momento da 

história da arte e quais os ecos dessa problemática ressoam até hoje? 

Registro e Liveness 
A fotografia teve sua entrada no sistema de arte justamente pelo seu caráter de 

registro, quando a body art desenvolvia-se através da ânsia de desmaterializar a 

arte, assim como também com a land art que levou os trabalhos para fora do cubo 

branco. Ambos movimentos invocavam a importância das relações do devir do 

espectador diante do obra, seja percorrendo-a como aponta Robert Morris em seu 

texto intitulado “O tempo presente do espaço” onde o artista aponta que a 

experiência estética está na própria natureza da percepção espacial de suas 

esculturas (MORRIS In: FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 402). Como também na 

presença diante de uma performance, calcada na condição do ao vivo, em sua 

singularidade irrepetível. Mas se tanto a performance como a land art possuem na 

experiência do espectador no tempo presente como condição vital para a relação 

com as obras, como tais linguagens paradoxalmente deram força para a fotografia e 

para o vídeo adentrarem no sistema de arte? 

A resposta é simples se levarmos em conta que diante da desmaterialização da obra 

o mercado viu nas documentações seus novos objetos quantificáveis. Entretanto, 

nos primórdios este movimento sofreu criticas de inaceitação vindas dos artistas. 

Vito Acconci, por exemplo, permitia o registro de suas performances em fotografia, 

entretanto, não em vídeo, dizia que: 

a impossibilidade em perceber a totalidade do trabalho está 
claramente significada. Se houver uma descrição verbal, se houver 
uma fotografia, é evidente que se trata apenas de uma referência ao 
trabalho, e não do trabalho. Em contraposição, o filme mantém uma 
certa ilusão sobre o assunto (ACCONCI In: ROUILLÉ, 2009, p. 218) 
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Vito Acconci, ciente de que suas obras demandavam de um experiência ao vivo, 

permitia o registro fotográfico por este não dar uma dimensão global da obra, 

descartando a possibilidade do registro ser confundido como obra final, enquanto 

que, o filme por ter outra característica temporal, poderia ser confundido. Robert 

Morris era mais radical nesse aspecto, afirma que qualquer registro traí sua obra, 

pois nega seu espaço e tempo, ao ser referir ao problema da documentação de seus 

trabalhos diz:  

 
O que desejo juntar, para o meu modelo de presentidade, é a 
inseparabilidade íntima da experiência do espaço físico e daquela de 
um presente continuamente imediato. O espaço real não é 
experimentado a não ser no tempo real. O corpo está em movimento, 
os olhos se movimentam interminavelmente a várias distâncias 
focais, fixando inúmeras imagens estáticas ou móveis. A localização 
e o ponto de vista estão constantemente se alterando no vértice do 
fluxo do tempo. (MORRIS  In: FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 404) 

Deste modo, tanto para a land art quanto para as primeiras performances, a 

concepção de tempo real e da experiência sem mediação  tornam-se fundantes para 

a relação entre obra e espectador. 

Entretanto, como já mencionado, paradoxalmente a performance e a land art 

utilizam os registros como ferramentas para alcançar um público maior, através da 

memória das ações efêmeras ou de pontos de vistas fotográficos das obras 

construídas em lugares de difícil acesso. Diante desta contradição, Peggy Phelan 

apresenta o conceito de liveness como peça fundamental à experiência da 

performance.  

Performance’s only life is in present. Performance cannot be saved, 
recorded, documented, or otherwise participate in the circulation of 
representations of representations: once it does, it becomes 
something other than performance. (PHELAN, 1996, p.146)  

A perspectiva de Peggy Phelan sobre a impossibilidade de chamarmos um registro 

de obra está na irrevogabilidade da condição liveness da performance, onde o 

registro por suas especificidades subtrai o fluxo temporal do acontecimento. 

Portanto, afirma que uma performance pode ser repetida, mas nunca reproduzida 

“Performance occours over a time which will no be repeated. It can be performed 

again, bit this repetion itself marks it as diffent” (PHELAN, 1996, p.146), restando 
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para a documentação da performance seja ela em fotografia ou vídeo, apenas o 

caráter de memória e nunca de reprodução. 

A partir Peggy Phelan, podemos retomar a problemática já abordada por Walter 

Benjamin no inicio do século XX, a questão da autenticidade e da aura da obra de 

arte, apresentada em seu célebre ensaio “A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica”. Para Walter Benjamin “Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento 

está ausente: o aqui e o agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em 

que ela se encontra” (BENJAMIN, 1985, p.167). Assim, a autenticidade escapa a 

qualquer tipo de reprodução de seu original, e quando nos referimos à performance, 

estamos apontando para o acontecimento em si. 

Se apenas o evento ao vivo é autentico, o que dizer de trabalhos performados para 

a câmera? Poderíamos chama-los de performance? 

Philip Auslander diante desta questão difere de Peggy Phelan, segundo ele, a 

autenticidade da performance não está apenas na condição do liveness, mas 

também na relação entre a performance e o público. Assim, não acontece apenas no 

evento ao vivo, onde o público vivência a experiência no mesmo tempo e espaço 

que a performance se desdobra, para ele esta relação pode coexistir na própria 

documentação. Deste modo, “reside em sua relação com o observador ao invés de 

no evento originário” sendo “fenomenológica ao invés de ontológica”. (AUSLANDER, 

2013, s/p.) Assim, Philip Auslander legitima as performances feitas exclusivamente 

para a câmera, transferindo autenticidade da obra para a relação entre a imagem e o 

público. Afirma que: 

Nosso sentido de presença, poder e autenticidade pode muito bem 
derivar. Não de tratar o documento como sendo um ponto de acesso 
indexical para um evento passado, mas de perceber o documento 
em si como uma performance que reflete diretamente como um 
projeto estético de um artista e para o qual nós somos o público 
presente.  (AUSLANDER, 2013, s/p.) 

A perspectiva fenomenológica de Philip Auslander alarga ainda mais o conceito de 

performance art, ampliando o conceito para obras icônicas, como é o caso do “Salto 

no Vazio” de Yves Klein, uma foto-montagem que representa uma situação que de 

fato nunca aconteceu como na fotografia.  
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A partir destes aspectos levantados acerca da performance e suas relações com o 

registro, partiremos para alguns estudos de casos de obras que relacionam o ações 

performáticas ao ambiente urbano por diferentes maneiras. 

Estudos de Casos 
A performance possuí fronteiras difusas, haja visto no campo teórico com as 

posições de Peggy Phelan e Philip Auslander. Na prática, o performático pode estar 

presente em quase todas as linguagens, dos processos à recepção do público. 

Sendo assim, nos estudos de casos que proponho, estas fronteiras difusas serão 

observadas através das intersecções entre linguagens artísticas que se 

complementam e colocam suas potencialidades para um único fim artístico. 

O trabalho “Termografia da Multidão” (Figura 1) apresentado por Feco Hamburguer 

na FLIP de 2010, classificado pelo próprio artista como um trabalho multimídia, 

apresenta questões interessantes sobre a perspectiva do liveness. O trabalho é 

realizado a partir de uma câmera termográfica que filma situações e as transmite 

para um telão, ambos instalados em uma praça na cidade de Paraty. O trabalho 

possibilita o público ser também parte da obra, ao ser enquadrado pela câmera. 

Podemos ver nos registros em vídeo da obra no site do artista, que o público muitas 

vezes interage com o trabalho de maneira lúdica, seja dançado ou apenas fazendo 

gestos. Em outro momento, o artista distribuiu baldes de água em temperaturas 

distintas aos espectadores/participadores, que colocam-se a pintar as ruas e 

paredes do local. O que a olhos nus parecia ser uma simples lavagem, no telão 

tanto as pessoas como os lugares onde elas aplicavam a água ganhavam tons de 

vermelho, roxo, laranja, amarelo, verde, azul e branco, de acordo as temperaturas 

captadas pela câmera termográfica. Em outra etapa do mesmo trabalho, a câmera 

filmava um espetáculo de dança que também acontecia na praça e possibilitava a 

participação do espectador. 

Pode-se dizer que este trabalho possui dois espaços em tempo real, o primeiro das 

pessoas interagindo na praça, e um segundo espaço mediado pela câmera e pelo 

projetor através da “reprodutibilidade referencial” ao vivo gerada a partir do calor. 
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O performático nesta obra pode tanto ser aplicada na participação das pessoas 

dançando e pintando em praça pública, quanto nas imagens projetadas no telão, 

que constituem dois tipos de presenças no evento. 

 
Figura 1. Feco Hamburguer (1970-) 

Termografia da Multidão, 2010 
Fotografia Digital. 

Coleção do Artista. 
 
 

O trabalho de Feco Hamburguer pode ser lido como um “cinema expandido”, por 

estar galgado na “condição de ao vivo do evento”, que segundo Erika Balsom, “é 

uma forma de cultivar o imprevisível: não se sabe, com precisão, o que vai 

acontecer” (BALSOM In: MENOTTI, BASTOS, MORAN, 2016, p.37), desta maneira, 

o trabalho é irreprodutível e irreproduzível, podendo até ser refeito e registrado, 

porém, será sempre um outro. 

Ainda problematizando a questão do liveness nos estudos de performance, evoco à 

discussão o trabalho “Paisagem Esculpida” (Figura 2) produzido por Alan Oju na 

cidade de São Paulo no inicio de 2016, com o intuito discutir as possibilidades e 

impossibilidades do uso do vídeo como outra camada para a obra através do 

registro do evento. 
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Figura 2. Alan Oju (1985-) 
Paisagem Esculpida, 2016 

Fotografia Digital. 
Coleção do Artista. 

 
 

Paisagem esculpida é uma intervenção urbana registrada em um vídeo de 51 

minutos que documenta a ação de esculpir uma janela em um muro por meio de 

talhadeira e marreta em seu tempo original de duração. O trabalho discute o espaço 

urbano, a paisagem, a propriedade privada, entre outras questões, no entanto, nos 

atearemos apenas para as questões da performance e seus desdobramentos em 

vídeo. Partido da concepção de Peggy Phelan, a intervenção urbana é a própria 

performance e seu registro uma outra coisa. Já sob a perspectiva de Philip 

Auslander, o vídeo assim como o evento, são trabalhos de performance, sendo 

ainda que vídeo possui a característica da performatividade, pois aponta para sua 

ação através de sua própria ação, não apenas descrevendo-a. Assim, diz que “os 

documentos de performance não são análogos aos constatativos, mas sim aos 

performativos: em outras palavras, o ato de documentar um evento como sendo 

performance é o que o constitui como tal” (AUSLANDER, 2013, s/p.). 

De fato, as posições de Peggy Phelan e Philip Auslader são conflitantes, para Peggy 

Phelan existe apenas a autenticidade do trabalho liveness, já a perspectiva de Philip 

Auslander nos permite observar outro nível de autenticidade da obra, pois um 

registro não deveria ser abordado apenas pelo seu caráter de índice de um evento 

que já sucedeu, mas de “perceber o documento como um projeto estético” 

(AUSLANDER, 2013, s/p.) destinado ao espectador. 
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Poderíamos levar esta perspectiva para os registros que o artista Feco Hamburguer 

disponibiliza em seu site? Certamente sim, e deste modo seu trabalho ganharia 

outra dimensão a partir de da leitura de Philip Auslander, e assim como “Paisagem 

Esculpida” também teria duas dimensões. Apesar de perspectiva ontológica de 

Peggy Phelan deslegitimazar a de Philip Auslander, este trabalho não tem como 

finalidade fazer defesa de uma ou outra posição, e sim apresentar tal diversidade a 

partir de leituras teóricas e de fazeres artísticos. 

Com o intuito de esgarçar ainda mais o conceito de performance, cito dois trabalhos 

Artur Barrio para fechar este estudo, sendo eles: “Situação T/T, 1” (Figura 3) e 

“Trabalho/Processo 4 dias 4 noites”. Em “Situação T/T, 1”, produzido na ocasião da 

mostra “Do corpo à terra – objeto e participação” realizada no Parque Municipal de 

Belo Horizonte em 1970, Artur Barrio propõe uma intervenção inquietante, ainda 

mais se contextualizarmos os “anos de chumbo” onde a obra foi produzida. O 

trabalho nos serve para pensarmos sobre as questões já apresentadas ao longo 

deste trabalho, servindo-nos de síntese, pois contém tanto o evento quanto o 

registro em si. 

A obra possui três fases, todas elas fotografadas, trazendo o caráter processual do 

trabalho à tona. Através das fotos também vemos na materialidade escultórica e 

pictórica das trouxas ensangüentadas produzidas pelo e posteriormente lançadas 

próximas a um ribeirão. 

No mesmo ano, algumas das fotografias integraram a exposição coletiva 

“Information” realizada no MoMA de New York, desta maneira, distante do evento, 

os registros também passam a compor a materialidade da obra. 
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Figura 3. Artur Barrio (1945-) 

Situação T/T, 1, 2010 
Fotografia Analógica, Dimensões Variadas. 

Instituto Inhotim, Brumadinho (MG). 
 
 

Finalizando este estudo sobre as (in)possibilidades do registro como performance, 

apresento o “Trabalho/Processo 4 dias 4 noites” como exemplo paradoxal. Assim 

como “Situação T/T, 1”, este trabalho também foi produzido no ano de 1970, no 

entanto, só foi levado ao público em 1978 através da descrição feita pelo próprio 

artista, onde ele conta que no ano de 1970 ele percorreu as ruas do Rio de Janeiro 

durante quatro dias e quatro noites sem se alimentar, até chegar a exaustão. As 

únicas pistas produzidas pelo artista neste meio tempo são folhas de seu Caderno-

Livro do mesmo ano  deixadas em branco e posteriormente algumas citações 

codificadas em outros Caderno-Livros onde ele escreve o número 4.  

Deste modo, “Trabalho/Processo 4 dias 4 noites” poderia ser visto como uma 

performance negativa? Seria o grau-zero entre arte/vida? Fato é que este trabalho 
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leva-nos a repensarmos algumas das ideias debatidas até aqui, e de certo modo 

consegue unir os pensamentos de Peggy Phelan e Philip Auslander da autencidade 

do acontecimento irrepetível e irreproduzível, assim como seu registro em forma de 

memória no relato do artista. 
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