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RESUMO 
Neste artigo abordo de forma reflexiva obras que tratam diretamente da relação entre 
público, artista e performance no contexto das artes visuais. A partir dos trabalhos: Shoot 
(1971) de Chris Burden que responsabiliza o público pelo fracasso de impedir uma ação de 
violência premeditada, Cintada R$ 1,99 (2014) do Grupo EmpreZa que lança ao público o 
poder da autoridade em um ato explícito de violência proposto pelo artista, Rhythm 0 (1974) 
de Marina Abramovic, que delibera ao público a possibilidade de escolha de manipulá-la 
ultilizando objetos, e O vínculo (2015) de Maurício Ianês, que em uma relação horizontal 
com o público se instaura uma ética própria de interação. 
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ABSTRACT  
This article focuses on reflective works that deal directly with the relationship between public, 
artist and performance in the context of the visual arts. From the work: Shoot (1971) by Chris 
Burden who blames the public for the failure to prevent a premeditated violence action, 
Cintated $ 1.99 (2014) of the EmpreZa Group that launches to the public the power of 
authority in an explicit act Of violence proposed by the artist, Marina Abramovic's Rhythm 0 
(1974), which deliberates to the public the possibility of manipulating it using objects, and 
The bond (2015) by Mauricio Ianês, who in a horizontal relation with the public establishes 
An ethics of interaction. 
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Atualmente, com a crescente recorrência de eventos, congressos, exposições e 

discussões acaloradas acerca do uso do corpo na arte, se torna evidente a 

necessidade de um aprofundamento dos estudos que procuram compreender as 

posições estéticas adotadas pelos artistas que desenvolvem trabalhos acerca do 

corpo na arte contemporânea, em específico o corpo presencial, ou a arte da 

performance. 

Em 2015 artista Sérvia Marina Abramović promoveu a exposição Terra Comunal - 

Marina Abramović + MAI, que ocorreu no SESC Pompéia, na cidade de São Paulo, 

apresentando ao público palestras, exposições e performances de artistas nacionais 

convidados, debatendo o próprio fazer artístico em questão. Dentre os oito artistas 

Brasileiros selecionados para compor a ocupação do Sesc Pompéia estavam o 

coletivo goiano Grupo EmpreZa e o artista paulista Maurício Ianês, ambos 

fortemente influenciados por artistas dos anos de 1960 e 1970, como Chris Burden 

(1946 – 2015) e Marina Abramovic, geração que foi responsável pela difusão da arte 

da performance no contexto das artes visuais em uma escala global. Atualmente 

Abramovic se considerada embaixadora mundial da Performance, e carrega consigo 

a missão de popularizar esta arte. 

Roselee Goldberg (2006) autora de A arte da Performance - do futurismo ao 

presente aborda uma pré-história da performance a partir das vanguardas artísticas 

europeias do pós-guerra e afirma que a arte da performance passa a ser aceita 

como “linguagem” independente a partir dos anos de 1970. 

No Brasil o primeiro livro publicado sobre Performance data de 1989 e ainda 

continua sendo a principal referência brasileira para muitos estudiosos do tema. 

Performance como linguagem de Renato Cohen (2004), aborda a temática a partir 

de uma análise abrangente, definindo o seu objetivo primeiro logo no início do texto 

“O objetivo primeiro deste trabalho é de analisar a chamada „arte da performance‟ 

estabelecendo sua relação com o teatro e outras artes” (COHEN, 2004 p.25). Cohen 

estabelece o foco de seu estudo na relação entre a performance com as artes 

cênicas, e exerce grande influência ao que se refere ao termo nos dias atuais, de 

forma ampla e abrangente. 
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A noção do termo performance que pretendo abordar, não se expande para todas as 

artes presenciais e tampouco aborda seu ponto de tangência, mas sua distinção. O 

recorte se delimita à produção no contexto das artes visuais por artistas dos anos de 

1960 e 1970 nos Estados Unidos e Europa, (Burden e Abramovic) e que 

influenciaram a produção dos artistas contemporâneos brasileiros, Grupo EmpreZa e 

Maurício Ianês. Ambos do circuito das artes visuais, e que desenvolvem suas 

produções em diversos suportes para além do próprio corpo, os dois artistas 

também questionam se o termo performance seria o mais adequado ao se referir a 

seus trabalhos presenciais, mas ainda assim aceitam a convenção do termo.  

Marina Abramovic, e Chris Burden iniciaram suas investigações artísticas nos anos 

de 1960, logo é possível traçar alguns pontos de convergência sobre o tipo de 

performance que era realizada nesse período. Tanto Shoot (1971) de Chris Burden 

quanto Rhythm 0 (1974) de Abramovic são ações que funcionam como 

investigações laboratoriais no que diz respeito a situações extremas de exposição 

do corpo, lidando com um grau elevado de risco e imprevisibilidade. Cerca de 

quarenta anos depois, Cintada R$ 1,99 (2014) do Grupo EmpreZa e O vínculo 

(2015) de Maurício Ianês levantam questões similares, como a imprevisibilidade e o 

risco, embora com cargas poéticas distintas. 

Tracey Warr (2012, p.11) organizadora do livro The Artist`s Body, aponta para uma 

recente história da arte que vem trazendo uma mudança de percepção sobre 

questões referentes ao corpo, saindo do patamar de apenas conteúdo do trabalho, 

se tornando a própria tela, o pincel e a plataforma da obra. Segundo Warr (2012), 

através do curso do último século, artistas e teóricos se interrogaram pela maneira 

como o corpo é retratado e de que maneira tem sido concebido. Noções a respeito 

de uma estabilidade finita entre a ideia de físico e mental estão gradualmente ruindo 

e ecoam para abordagens do início do século XX em diferentes campos como a 

psicanálise, a filosofia, a medicina e a ciência. A autora chama a atenção para a 

mudança de abordagem artística, influenciada pelos acontecimentos e descobertas 

científicas acerca do inconsciente psicanalítico, e de diferentes abordagens nos mais 

diversos campos do conhecimento. Artistas investigaram a temporalidade, a 

contingência e a instabilidade do corpo, exploraram que a noção de identidade é 
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acionada conjuntamente, e para além dos limites culturais, ao invés de se tratar de 

uma qualidade inerente. 

As conexões entre corpo, obra, artista, e público, funcionam como agentes de uma 

relação complexa de interdependência. Na medida em que os agentes de um 

sistema não estão isolados, um existe em função do outro, e a dinâmica entre 

público artista e obra se configura em tensão pelo descontrole e imprevisibilidade. 

A famosa performance Rhythm 0 (1974) de Marina Abramovic em uma noite no 

Stúdio Morra em Nápoles, explora as dinâmicas de agressão passiva, porém não 

como um dado explicitamente premeditado. (WARR, 2012 p. 124). Após 6 horas de 

performance a artista relata a ação como a conclusão de sua pesquisa sobre o 

corpo.  

 
Figura 1 

Marina Abramovic 
Rhythm 0, 1971 

Performance 
Foto: Ourpursuitofart, 1974. 
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Figura 2 

Marina Abramovic 
Rhythm 0, 1971 

Performance 
Foto: Ourpursuitofart, 1974. 

 
 

Abramovic no que se refere ao público, uma virada, desde a 
autocontenção a um engajamento total, de uma aversão a olhar 
diretamente para os observadores a uma mirada total de 
correspondência. Em Rhythm 0, de 1974, os espectadores eram 
convidados a utilizar, do modo como desejassem, qualquer um dos 
72 objetos expostos sobre o corpo da artista. Essa submissão a 
vontade do público refletiu um relacionamento diferente entre ambos 
– no qual a ameaça do comportamento de massa e da violência 
estavam implícitas, ainda que isso fosse totalmente intencional (MAI, 
2016 p. 36).Há um arco nítido de desenvolvimento ao longo da obra 
de  

A total liberdade atribuída ao público eleva o grau de imprevisibilidade e descontrole 

das ações que colocam em risco a vida da artista que segue firme em seu 

engajamento passivo que não reage a agressão do público. Marina recebeu cortes, 

humilhações, foi despida e teve uma arma carregada apontada para sua cabeça. 

Rhythm 0 escancara a relação entre violência, poder e liberdade quando há 

passividade na relação. Expondo a ação do ser humano quando o poder de violação 

é concedido, a performance nos indaga sobre quais são as questões éticas que 

estão em jogo nesta dinâmica tensiva, e qual seria o  limiar entre a liberdade e a 

violência. 
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Marina ao longo de sua trajetória tem trabalhado com performances de longa 

duração, que demandam uma grande entrega da artista em trabalhos imersivos. A 

artista considera a etapa da preparação da performance como fase imprescindível 

para a realização de seus trabalhos. No workshop Cleanning the House, a artista 

oferece uma série de exercícios de longa duração com o intuito de aprimorar a 

persistência, a concentração, a resistência a dor e a habilidade de romper os limites 

físicos e mentais dos participantes. Como preparação para a exposição Terra 

Comunal + MAI no Sesc Pompéia, todos os artistas selecionados passaram cinco 

dias proibidos de comer e falar durante todo o workshop realizando os exercícios 

propostos pela artista. 

Embora declaradamente influenciados pelo trabalho de Marina Abramovic, o Grupo 

EmpreZa, discorda da necessidade de preparação corporal para a realização de 

suas ações, como ética própria de funcionamento do grupo. O diálogo entre Rhythm 

0 (1974) de Abramovic e Cintada R$1,99 (2014) do Grupo EmpreZa se dá pela 

autoridade atribuída ao público em oposição a passividade do artista, porém no caso 

de Cintada R$1,99 o ato de violência é explícito e premeditado. 

Cintada R$1,99 foi apresentado durante a exposição Eu como você no Museu de 

Arte do Rio de Janeiro (MAR) a convite de Paulo Herkenhoff no ano de 2014. A 

performance/happening que conta com a participação direta do público incita os 

presentes através da propaganda que dá título à ação, a se disporem a pagar R$ 

1,99 para chicotear um dos performers previamente selecionado pelo Grupo. Em 

entrevista, alguns membros do grupo relatam que a ação flerta com as relações de 

poder e valor, gerando um estado de êxtase e euforia no público seguido de uma 

comoção geral e indignação de outros. 
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Figura 3 

Grupo EmpreZa 
Cintada R$ 1,99, 2014 

Performance 
Foto: Thales Leite, 2014. 

 
 

Em Cintada R$ 1,99 a relação de poder, violência e passividade é explícita. A 

performance ocorre dentro de uma série de ações que compõe o Cabaret Voltair, em 

referencia direta ao Cabaret Voltaire de Zurique que em 1916 constituiu o berço do 

Dadá, vanguarda que questionava os valores da arte de seu tempo. O Grupo 

EmpreZa reconhece no movimento Dadá o embrião histórico para o entendimento 

de arte do Grupo nos dias atuais. Em 2016, Adrian Notz, diretor da sede oficial do 

Cabaret Voltaire em Zurique oficializou sua 1a sede na América do Sul, no atual QG 

do Grupo em Goiânia. 

Cintada R$1,99 nos remete aos famosos açoites realizados no período escravocrata 

no Brasil, em que o abuso de poder explícito era encarado de forma violenta por 

meio de chicoteadas espetacularizadas em praças públicas, em que o escravo que 

não seguia o regimento, virava exemplo de castigo para os demais. A performance 

resgata o abuso de poder como atração pública oferecendo o poder para aquele que 

dispor pagar os míseros R$1,99. De forma tristemente irônica o valor do poder não 

só é barato, como miserável, em sua ação e em seu valor. Cintada R$1,99 nos situa 

que a realidade de uma violência escravocrata que nos parece tão distante, na 
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verdade está introjetada em uma camada inconsciente ou mesmo consciente que 

faz parte das memórias do próprio corpo. 

Vale notar que tanto em Cintada R$1,99 quanto em Rhythm 0 a dinâmica entre 

público e artista, se dá mediada por uma ferramenta, instrumento ou arma. Uma vez 

que o artista é passivo, o objeto facilmente se transforma em arma. 

A questão da violência explícita por meio de uma arma também é tratada em Shoot 

(1971) do artista estadunidense Chris Burden. Em Shoot, o artista divide 

intencionalmente com o público a responsabilidade de suas ações. Na performance, 

o público além de responsável pelo ato de violência, funciona como testemunha que 

legitima a veracidade da ação tornando - a de fato uma performance no contexto de 

uma galeria de arte. 

Em sua performance mais conhecida, Burden pede a um amigo que 
atire em seu braço com um rifle de calibre 22 a uma distancia de 4,5 
m. Ele anuncia que todos que estivessem na galeria estariam 
diretamente envolvidos em seu ato de violência auto-inflingida por 
fracassarem em intervir. Mais tarde ele explicou que seus 
experimentos com atividades extremas e perigosas o levavam a 
atingir um „conhecimento que outras pessoas não tem, uma espécie 
de sabedoria através da experiência direta‟ “Como saber como é a 
sensação de levar um tiro se você não levar um tiro?” ele indagou 
em uma conversa com Paul Schimmel - Chris Burden, „Just Facts‟, 
1988 (WARR, 2012, p.122 .Tradução minha). 

 
Figura 4 

Chris Burden (1946 – 2015) 
  Shoot, 1971 
Performance  

Foto: nytimes, 1971 
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A passividade de Burden em receber o tiro é ativa e premeditada, tem o objetivo 

claro, e coloca o público no lugar de público convencional, escancarando todas as 

relações de poder pré-estabelecidas em um contexto de exposição, porém chama a 

atenção para a responsabilidade do público em sua passividade. De forma oposta a 

performance de Abramovic aqui tratada, em que a violência está na ação público, 

em Burden a violência do público está na sua passividade. 

Uma das reivindicações que distinguiam a noção de performance tratada pelos 

artistas da geração de Burden é a veracidade da ação. Marina Abramovic em suas 

palestras abertas ao público durante programação de Terra Comunal + MAI no Sesc 

Pompéia, fez uma distinção simples para esclarecer a diferença fundamental entre 

teatro e performance: “No teatro o sangue é falso, na performance o sangue é real.” 

Sobre esta distinção, ainda referente a Shoot de Chris Burden, Tracey War 

complementa: 

O estágio de realmente levar um tiro em uma galeria não muito longe 
de Hollyhood provocou um contraste chocante em relação a 
artificialidade da indústria de cinema local, ao substituir artifícios pela 
ação com a dor e sangue real.(WARR, 2012, p.122, Tradução minha) 

Chris Burden em Shoot abusa do poder do artista atribuindo ao público a 

responsabilidade de sua ação. Jogando com o sistema de dentro do sistema, 

questiona os valores da arte, expõe um experimento extremo como obra, e borra as 

fronteiras entre vida e arte, colocando sua integridade em risco. 

Na contramão das relações de violência passiva e ativa entre artista e público, 

Maurício Ianês apresentou O vínculo (2015) durante a exposição Terra Comunal no 

Sesc Pompéia a convite de Marina Abramovic. 
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Figura 5 

Maurício Ianês 
O vínculo, 2015 

Performance 
Foto: MAI, 2015 

 
 

Nesta ação, Maurício Ianês fica disponível para criar relações com o 
público durante todo o período da exposição. As pessoas podem 
propor e desenvolver ações, conversas e atividades com o artista 
dentro da sala de exposição, com total autonomia, em uma situação 
de empoderamento e exercício de liberdade do espectador, que cria 
um espaço de convivência libertária com os módulos, móveis e 
materiais disponíveis, além de utilizar o próprio corpo do artista. 
Durante o trabalho, as relações de poder entre instituição, artista e 
espectador são questionadas e desconstruídas, transformando-se de 
modo a criar novas hierarquias, mais horizontais, entre os agentes 
envolvidos (MAI, 2016 p.186). 
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Figura 6 

Maurício Ianês 
O vínculo, 2015 

Performance 
Foto: MAI, 2015 

 

Ianês tem se dedicado em muitos dos seus trabalhos, em especial os que envolvem 

a presença do artista, à relação entre o artista e o público encarando as negociações 

estabelecidas a partir desta relação, em diversas configurações dependendo da 

dinâmica proposta. 

O vínculo, já pelo título, privilegia a relação em detrimento do sujeito. Em uma sala 

“livre” cuja liberdade é delimitada pelas regras da sala, Maurício recebe o público, 

um a um, se apresentando de forma casual e explicando a proposta de seu trabalho. 

Trata-se de uma sala com materiais disponíveis, como tinta, fita crepe e plástico, 

revestida por tapumes de madeira. Maurício explica que os tapumes servem para 

proteger as paredes de tijolos da sala que é tombada, e complementa que contanto 

que não se interfira nas estruturas tombadas da sala, o público pode intervir da 

forma que desejar, inclusive com ele, contanto que o convença de fazê-lo. 

Em O vínculo, Maurício se comporta de forma cotidiana e comum, com isso 

desmistifica a figura intocável do artista que se situa em um patamar distinto do 
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público. O artista se propõe a estabelecer um vinculo seja qual for com todos os 

passantes, e deve estar sempre disponível durante os 3 meses de exposição na sala 

da liberdade. 

Durante os 3 meses, A tensão de O vínculo esteve nas constantes negociações com 

o público que realizou diferentes intervenções tanto no corpo do artista quanto no 

espaço. Um fator relevante que podemos notar é a consequência desses acordos, 

Maurício não se feriu e não fez nada que não houvesse consentido previamente, 

porém o espaço é naturalmente passivo, uma vez que a liberdade é consentida, a 

tendência geral de quem ouve que se pode fazer o que quiser, na sala de O vínculo 

a tendência foi de destruir o que se podia destruir. 

A partir deste recorte com estes quatro trabalhos que envolvem diferentes relações 

entre artista e público no contexto da arte da performance, podemos iniciar uma 

discussão referente as tensões de passividade e atividade nas relações humanas 

envolvendo a memória corporal inconsciente acerca de nossas condutas éticas e 

morais em diferentes configurações sociais, seja no contexto das artes ou fora dele. 

Walter Benjamin (2012) em Sobre a crítica do poder como violência, discorre sobre 

noções de direito, como o direito à greve e o direito à guerra, levantando questões 

relativas à passividade da greve que viola a norma estabelecida pela não ação, ou o 

imediatismo da guerra que busca atingir seus fins com a “violência de um assalto”. 

Se a violência fosse como parece ser, apenas o meio de se apoderar 
imediatamente do que quer que seja que se pretende num dado 
momento, só poderia alcançar seus fins sob a forma da violência de 
um assalto. O poder da violência seria neste caso, completamente 
inapto para instaurar ou modificar relações de forma relativamente 
estável.(BENJAMIN, 2012, p.65). 

A violência destrutiva instaurada na sala de O vínculo aparece, dada a liberdade, de 

forma imediata como movimento do público de apoderar se do. Em Rhythm 0 a 

violência aparece também como conduta uma vez que a liberdade é concedida ao 

público. Em Cintada R$ 1,99 a violência vem como o exercício de um direito que foi 

cedido ao público, e em Shoot a responsabilidade pela violência da ação é atribuída 

ao público pela sua não ação. 
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Podemos notar que as relações humanas extrapolam as disciplinas, flertam com as 

noções de direito, responsabilidade e ética. Em cada uma das performances 

abordadas, o que instaura o tipo de relação que se estabelece entre artista e 

público, são os limites colocados pelo artista que escolhe evidenciar um ou outro 

aspecto dessas relações. O tipo de ética que se configura em cada uma das ações, 

depende diretamente das regras, leis e balizas que dão contorno a performance, e 

com isso possibilitam a construção poética específica de cada um dos trabalhos 

“São os conceitos de Direito e Justiça que delimitam a esfera das 

relações"(BENJAMIN, 2012, p. 56). 
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