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Resumo!

!

A*metaperformance* é* um* operador* de* construção* de* si* e* é* a* hipótese* desta* investigação* no*

âmbito* de* um* doutoramento* teóricoGprático* na* área* científica* da* performance.* O* conceito* é*

pensado* no* âmbito* de* uma* abordagem* teórica,* reflexiva,* sobre* uma* parte* de* um*processo* de*

uma*prática*artística,*que*é*o*objeto*deste*estudo.*

A* prática* possui* uma* série* de* procedimentos* que* designamos* por* desdobramentosGdeGsi,* ou*

operações* que* demarcam* vários* posicionamentos* da* artista* no* decorrer* do* seu* processo* G* de*

autora* a* observadora.* Os* desdobramentosGdeGsi* inscrevemGse* na* discussão* sobre* a* difícil*

conciliação*entre*o*estatuto*da*ação*como*prática*artística*e*a*necessidade*da*sua*documentação,*

quer*como*estratégia*de*receção*e*comunicação,*quer*como*forma*de*preservação*do*evento,*ou*

ainda* sobre* o* valor* estético* da* documentação.* No* entanto* se* a* relação* entre* a* ação* e* as*

estratégias* documentais* tem* sido* amplamente* discutida,* pouca* atenção* tem* sido* dedicada* à*

especificidade*dessa*relação*enquanto*procedimento*próximo*a*uma*construção*autobiográfica.*

ParteGse* da* afirmação* que* a* performance* enquanto* processo* é* uma* prática* que* possibilita* a*

“afirmação*do*eu”,*que*torna*possível*intensificar*relações*consigo*mesmo,*pois*frequentemente*

os*artistas*são*eles*mesmos*objeto*de*conhecimento*e*campo*de*ação.*Os*estudos*recaem*sobre*

uma*abordagem* feminista*ou*a* valorização*do* indivíduo* sobre* si*mesmo,* existindo*argumentos*

que* posicionam* esta* prática* de* 'solipsista'.* Contudo,* alguns* aspetos* diferenciadores* são*

determinantes*para,*no*quadro*teórico*da*estética*da*existência,*compreender*as*operações*das*

performances,*que*designamos*de*metaperformance.*

Esta* investigação*procura*evidenciar*a*metaperformance*como*uma*escrita*de*si*que*possui*um*

conjunto*de*procedimentos*sobre*uma*performance,*que*potencia*a*constituição*de*si*para*além*

da*performance.*A*metaperformance*valoriza*o* imediato*da*experiência*do*mesmo*modo*que*a*

construção*sobre*as*mediações*entre*si,*e*consequentemente*entre*os*outros.*

Nesta*última*linha*de*investigação*procuramos*saber*se*os*estudos*sobre*a*metaperformance*são*

necessários,*quais*os*pontos*originais*que* introduz*nesta*discussão,*e*se*é*um*caminho*possível*

para* alargar* a* compreensão* da* experiência* de* si.* Estas* questões,* nos* seus* limites,* procuram*

circunscrever*a*escrita*de*doutoramento*como*elemento*integrante*da*prática*de*constituição*de*

si.*

*
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Abstract!

!

Metaperformance*is*an*operator*of*selfGconstruction*and*is*the*hypothesis*of*this*research*within*

the*scope*of*a*theoreticalGpractical*doctorate*in*the*scientific*area*of*performance.*The*concept*is*

thought* within* the* scope* of* a* theoretical,* reflective* approach,* on* part* of* an* artistic* practice*

process,*which*is*the*object*of*this*study.*

The* practice* has* a* series* of* procedures* that* we* call* "selfGunfold",* or* operations* that* set* apart*

various*positions*of*the*artist*in*the*course*of*its*process*G*from*author*to*observer.*"SelfGunfold"*

can*be*localized*in*the*discussion*about*the*difficult*conciliation*between*the*status*of*the*action*

as* an* artistic* practice* and* the* need* for* its* documentation,* either* as* a* reception* and*

communication*strategy,*or*as*a*way*of*preserving*the*event,*also*on*the*aesthetic*value*of* the*

documentation.* However,* if* the* relationship* between* action* and* documentary* strategies* has*

been*widely*discussed,*little*attention*has*been*devoted*to*the*specificity*of*this*relationship*as*a*

procedure*close*to*an*autobiographical*construction.*

We* consider* the* assertion* that* performance* practice* enables* the* "affirmation* of* the* self",* and*

makes* possible* to* intensify* relations* with* oneself,* since* artists* are* often* themselves* object* of*

knowledge*and*field*of*action.*The*studies*on*this*topic*fall*on*a*feminist*approach*or*the*valuation*

of* the* individual*on*oneself.* There*are*arguments* that* consider* such*practices*of* 'solipsist',* but*

some*differentiating*aspects*are*determinant*for,*in*the*theoretical*framework*of*the*aesthetics*of*

existence,* understand* the* operations* of* the* performances,* which* we* designate* of*

metaperformance.*

This*research*seeks*to*underline*metaperformance*as*a*selfGwriting*that*has*a*set*of*procedures*

about* a* performance* that* enhances* the* constitution* of* self* beyond* performance.* The*

metaperformance*values* the* immediate*experience* in* the*same*way*as* the*construction*on*the*

mediations*between*self,*and*consequently*between*the*others.*

In*this* last* line*of*research,*we*try*to*know*if*metaperformance*studies*are*necessary,*what*are*

the*original* points* that* it* introduces* in* this*discussion,* and* if* it* is* a*possible*way* to*extend* the*

understanding*of*the*experience*of*self.*These*questions,*within*their*limits,*seek*to*circumscribe*

phd*writing*as*an*integral*element*of*the*practice*of*selfGconstitution.*

*

*
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The	beginning	is	the	most	important	part	of	the	work.	

Platão	

	

	

Tenho	que	escolher	o	que	detesto	—	ou	o	sonho,	que	a	minha	inteligência	odeia,	ou	a	ação,	que	a	

minha	 sensibilidade	 repugna;	 ou	 a	 ação,	 para	 que	 não	 nasci,	 ou	 o	 sonho,	 para	 que	 ninguém	

nasceu.	

Resulta	que,	como	detesto	ambos,	não	escolho	nenhum;	mas,	como	hei	de,	em	certa	ocasião,	ou	

sonhar	ou	agir,	misturo	uma	coisa	com	outra.	

Bernardo	Soares	
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Terá	sido	no	ano	2002	que	preparei	atempadamente	aquela	que	viria	a	ser	a	decisão	mais	difícil	da	

minha	 vida.	 Ou	 pelo	menos	 a	mais	 radical.	Morava	 em	 Lisboa	 e	 trabalhava	 como	 criativa	 num	

atelier	de	Arquitetura	e	Design,	em	Belém.	A	 insatisfação	com	a	vida	do	 trabalho,	os	problemas	

com	 a	 família,	 a	 agitada	 relação	 amorosa,	 a	 terapia,	 a	 adaptação	 a	 uma	 nova	 vida;	 antigas	

situações	a	resolver,	novas	situações	a	adaptar.	Propus	uma	candidatura	ao	MFA	na	Universidade	

Bauhaus	em	Weimar	(Alemanha).	A	minha	prática	de	performance	iniciou-se	neste	período	em	que	

tive	de	conceber	uma	candidatura	com	novos	trabalhos	pois	a	minha	formação	académica	tinha	

sido	em	Design	e	 Tecnologias	Gráficas	 (ESTGAD)	e	 eu	queria	 crescer	 em	outra	área	artística.	As	

valências	que	eu	tinha	estavam	relacionadas	com	as	tecnologias,	nomeadamente	a	fotografia	e	o	

vídeo,	e	comecei	a	encenar	ações	para	a	câmara	em	espaço	doméstico	(sala	e	atelier	de	um	amigo)	

e	em	espaços	devolutos	de	Lisboa	e	arredores.	Foram	exercícios	que	fui	fazendo	entre	2002	e	2004	

como	prática	aos	 fins	de	 semana.	Recordo	 (Junho	2004)	que	 telefonei	 de	uma	cabine	 telefónica	

para	saber	os	resultados	da	candidatura	e	soube	que	tinha	sido	escolhida.	Entre	a	exaltação	em	ter	

conseguido	e	o	aperto	no	coração	na	eventualidade	de	ir,	vivi	os	meses	seguintes	(até	Outubro)	a	

despachar	o	antigo	e	a	aceitar	o	imprevisível	que	viria.	Quando	regresso	a	Portugal	em	2006	trago	

toda	 uma	 documentação	 dos	 meus	 trabalhos	 já	 que	 a	 única	 coisa	 material	 que	 restava	 das	

performances	era	os	registos.	Os	registos	são	memórias	que	revelam,	além	do	que	está	impresso,	

indícios	 sobre	 o	 que	 eu	 gostaria	 que	 tivesse	 acontecido,	 em	 relação	 com	 o	 que	 realmente	

aconteceu.	Também	os	afetos	contidos	em	cada	um	destes	registos	são	dados	com	que	tenho	que	

lidar	sempre	que	os	observo,	por	exemplo	para	mostrar	numa	exposição.	Desde	2010,	período	em	

que	 iniciei	 o	 doutoramento,	 tenho	 vindo	 a	 rever	 o	 conjunto	 de	 fotografias,	 vídeos,	 anotações.	

Percebo	 que	 não	 há	 um	método	 que	 determine	 uma	 preferência,	 ou	 um	 argumento	 de	 ordem	

conceptual	 ou	 técnica.	 Não	 sei	 responder	 por	 exemplo	 porque	 é	 que	 para	 determinada	

performance	o	registo	é	em	fotografia	e	em	outra	performance	em	vídeo.	Porém,	na	maioria	dos	

casos,	 os	 registos	 visuais	 (fotografia	 e	 vídeo)	 procuram	 revelar	 a	 ação	 e	 confirmar	 que	 a	 ação	

realmente	aconteceu.	Procuro	que	haja	alguma	exatidão	quanto	ao	carácter	factual	dos	registos	

pois	 são	 reunidos	 como	 vestígios	 materiais,	 provar	 que	 eu	 estive	 ali	 e	 fiz	 aquilo.	 Mas	 há	 um	

potencial	criativo	que	os	registos	possuem;	ver-me	é	também	uma	forma	de	voltar	a	sentir	para	

continuar	a	fazer	performance.	
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APRESENTAÇÃO	DA	PRÁTICA	DA	INVESTIGAÇÃO	

	

A	presente	investigação	é	teórico-prática	e	está	vinculada	com	uma	prática	de	performance	que	é	

também	 o	 objeto	 desta	 investigação.	 Isto	 significa	 que	 as	 relações	 entre	 teoria	 e	 prática	 são	

variadas.	 Por	 um	 lado,	 as	 performances	 anteriores	 a	 esta	 investigação	 (2003-2009)	 constituem	

parte	 desta	 investigação,	 por	 outro	 lado	 a	 prática	 foi	 sendo	 desenvolvida	 no	 período	 da	

investigação	 (2010-2016)	 resultando	no	objeto	privilegiado.	Por	outro	 lado,	elas	abrem-se	a	um	

novo	 registo,	 a	uma	nova	observação-reflexão1	 que	é	esta	 tese.	Neste	 sentido	esta	 tese	é	uma	

metaperformance.	Além	destes	aspetos	a	investigação	lança	a	prática	para	uma	ação-performance	

a	realizar	aquando	a	apresentação	pública	desta	investigação.	

A	prática	de	performance	é	presentemente	uma	matéria	abraçada	por	várias	áreas	disciplinares,	

desde	as	artes	plásticas,	dança,	música,	teatro,	antropologia,	estudos	performativos.	A	nossa	área	

disciplinar	 é	 a	 performance	 no	 território	 das	 artes	 plásticas,	 em	 particular	 em	 prática	 artística.	

Identificou-se	 alguns	 aspetos	 da	 prática	 de	 performance	 que	 tivessem	 eventual	 relevo	 e	

pertinência	no	interior	do	universo	académico.	Então	começou-se	por	destacar	o	facto	de	as	ações	

serem	construídas	para	serem	vividas	pela	artista2	 como	forma	de	gerar	um	comportamento	em	

si	própria.	A	autobiografia	na	performance	surge,	portanto,	como	assunto	a	ser	pensado	na	fase	

inicial	 da	 investigação	 porque	 as	 situações	 em	 que	 a	 artista	 se	 coloca	 impõem	 um	 gesto	 que	

implica	uma	construção	de	si	própria.	No	entanto	a	performance	caracteriza-se	por	ser	encenada	

para	 a	 câmara	 (fotografia-vídeo)	mesmo	quando,	 raramente,	 se	 dirige	 a	 um	público	 presencial.	

Este	facto	coloca	a	prática	na	discussão	teórica	sobre	o	papel	da	documentação	na	performance.	

Alguns	posicionamentos	da	artista	no	seu	processo	foram	determinantes	para	o	que	designamos	

de	 desdobramentos-de-si,	 nomeadamente	 ser	 a	 artista	 a	 registar-se	 a	 si	 própria	 e	 a	 observar	

posteriormente	os	registos;	uma	forma	de	rever	a	ação,	de	se	analisar	a	si	própria,	mas	também	

de	 conceber	 outros	 objetos	 como	 fotografias	 impressas	 ou	 livros	 de	 artista,	 ou	 ainda	 novas	

performances.	Estes	posicionamentos	deram	origem	ao	que	se	designa	por	metaperformance.	

	

	

																																																													
1	 Sempre	que	nos	referimos	a	este	procedimento	opta-se	pela	expressão	observação-reflexão.	
2	 Sempre	que	no	texto	se	menciona	artista	a	 itálico	refere-se	à	voz	da	artista	que	surge	na	1ª	pessoa	do	
singular.	
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A	TAREFA	DA	INVESTIGAÇÃO	

	

Knowing	is	not	enough;	We	must	apply.	Willing	is	not	enough;	We	must	do.	

Johann	Wolfgang	von	Goethe	

	

You	cannot	create	experience.	You	must	undergo	it.	

Albert	Camus	

	

Quando	Goethe	diz	que	conhecer	e	desejar	não	é	suficiente	e	nos	aconselha	a	 fazer	e	a	aplicar,	

está	a	dirigir,	no	nosso	entender,	o	conhecimento	e	o	desejo	pelo	conhecimento,	para	a	ação.	Ou	

seja,	 impele-nos	a	agir	em	 função	do	que	conhecemos	e	não	conhecemos,	do	que	desejamos	e	

não	sabemos	que	desejamos.	Do	ponto	de	vista	desta	investigação	teórico-prática,	em	particular	

da	performance	(ação,	documentação	e	observação-reflexão)	há	o	desejo	de	confirmar	a	prática	

de	 performance	 como	 sendo,	 entre	 outras	 coisas,	 uma	 forma	 de	 conhecer,	 de	 interrogar,	 de	

afirmar.	 Neste	 sentido	 esta	 investigação	 tem	 a	 tarefa	 de	 reconhecer,	 distinguir	 e	 ajuizar	 uma	

prática	 de	 performance	 em	 contexto	 académico.	 A	 performance	 encenada	 para	 a	 câmara	

(fotografia-vídeo)	 possui	 proximidades	 com	 o	 ato	 de	 documentar.	 Mas	 se,	 no	 nosso	 caso	 a	

performance	implica	a	construção	autobiográfica,	então	os	registos	são	matéria	integrante	nessa	

construção,	tal	como	a	inevitável	observação-reflexão	desses	registos.	A	nossa	hipótese	reside	na	

importância	do	vivido	e	do	quotidiano,	e	a	sua	representação,	no	que	diz	respeito	à	construção	de	

uma	 escrita	 de	 si,	 onde	 a	 documentação	 possui	 um	 papel	 fundamental	 neste	 processo.	 Desta	

forma	 procuramos	 compreender,	 por	 intermédio	 dos	 vários	 desdobramentos	 da	 artista	 no	 seu	

processo,	de	que	modo	a	metaperformance	é	uma	escrita	de	si.	Neste	seguimento	apontamos	os	

objetivos	desta	investigação.	Dividem-se	em	objetivos	gerais	e	particulares.	

Os	objetivos	gerais	são	os	seguintes:	

-Reconhecer	a	importância	do	tema	da	autobiografia	na	prática	da	performance.	

-Aprofundar	o	conhecimento	da	autobiografia	na	performance	por	intermédio	de	uma	

prática.	
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Os	objetivos	particulares	são	os	seguintes:	

-Problematizar	a	autobiografia	na	performance	por	intermédio	de	contributo	teórico.	

-Definir	 proximidades	 e	 afastamentos	 entre	 a	 autobiografia	 na	 literatura	 e	 na	

performance.	

-Definir	 os	 conceitos	 performance	 autobiográfica	 e	 autobiografia	 na	 performance,	

desdobramentos-de-si,	metaperformance.	

-Compreender	 como	 se	 constitui	 uma	 prática	 performativa	 na	 intersecção	 de	 três	

eixos:	ação,	registar	a	ação,	observar	os	registos.	

-Problematizar	a	metaperformance.	

	

Entendemos	que	uma	investigação	com	caraterísticas	existenciais	como	é	a	nossa,	está	 longe	de	

ser	 um	 exemplo	 a	 seguir,	 pelo	 menos	 não	 é	 esse	 o	 nosso	 objetivo.	 O	 benefício	 está	 na	

compreensão	de	que	uma	prática	artística	é	sempre	singular,	na	medida	em	que	por	 intermédio	

do	artista,	das	suas	vivências,	do	seu	olhar	próprio	sobre	o	mundo,	há	um	objeto	que	coloca	no	

mundo,	e	que	deixa	de	ser	seu.	Esta	investigação	teórico-prática	é	um	objeto	no	mundo.	

No	início	deste	ponto	há	uma	citação	de	Albert	Camus	que	diz:	You	cannot	create	experience.	You	

must	undergo	it.	Aparentemente	o	espírito	da	citação	está	em	contradição	com	o	espírito	da	nossa	

performance.	 Mas	 consideramos	 que	 a	 performance	 (investigação)	 que	 objetiva	 a	 construção	

autobiográfica	por	meio	de	desdobramentos	de	si	como	fazer	a	ação,	registar	a	ação	e	observar	a	

ação,	 está	 próxima	 do	 que	 Camus	 indica.	 Criar	 experiência	 é	 atuar.	 Atuar	 é	 sofrer.	 Criar	

experiência	 é	 afetar-se	 para	 ser	 surpreendido	 pelo	 mundo,	 o	 que	 implica	 ter	 de	 perder,	

abandonar,	 sentir	 desconforto	 como	 em	 algumas	 das	 performances	 desta	 investigação,	 e	 isso	

implica	que	é	preciso	aceitar	algo.	Na	performance	não	é	possível	controlar	integralmente	a	ação,	

mesmo	 quando	 a	 ação	 não	 tem	 nenhum	 público	 além	 do	 próprio	 artista.	 O	 potencial	 de	

investigações	 com	 estas	 caraterísticas,	 é	 precisamente	 o	 facto	 de	 as	 experiências	 gerarem	

surpresa	-	deixa	ver	o	que	acontece	com	o	que	faço…	
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DISSSEMINAÇÃO	

	

Criei	 pontes	 relacionais	 com	outras	 práticas,	 apontei	 proximidades	 e	 distanciamentos,	 conversei	

com	outros	artistas,	 realizei	performances	e	exibi	documentação,	publiquei	dois	 livros	de	artista,	

desenvolvi	 a	 prática,	 li	 bibliografia	 sobre	 o	 tema	 da	 investigação,	 preparei	 um	website,	 escrevi	

artigos,	 apresentei	 em	 conferências	 esses	 artigos,	 pensei	 a	 autobiografia	 na	 performance	 na	

docência	 universitária	 na	 ESAD.CR,	 falei	 do	meu	 trabalho	 em	 conversas	 públicas,	 com	amigos	 e	

professores,	 viajei,	 apresentei	 o	 meu	 trabalho	 no	 Brasil	 e	 em	 Salamanca,	 e	 outros	 pontos	 que	

estejam	dentro	do	pensamento	da	minha	prática,	ou	em	redor	dela.3	

	

DIFICULDADES	DA	INVESTIGAÇÃO	

	

Isto	é	de	forma	básica	a	única	coragem	exigida	de	nós:	 ter	coragem	para	o	mais	estranho,	mais	

singular	e	mais	inexplicável	que	possamos	encontrar.	

Rainer	Maria	Rilke	

	

Há	 muitas	 formas	 de	 exercer	 uma	 prática	 artística	 em	 performance	 e	 de	 a	 refletir	 numa	

investigação	 de	 doutoramento.	O	 que	 procuramos	 compreender	 ao	 longo	desta	 investigação	 é,	

fundamentalmente,	 uma	 compreensão	 crítica	 de	 alguns	 aspetos	 da	 prática	 através	 de	 uma	

metodologia	teórico-prática.	As	dificuldades	que	apresentamos	são,	sobretudo,	os	obstáculos	e	os	

desvios	que	 surgiram	do	 cruzamento	entre	 a	bibliografia,	 os	 casos	de	estudo	e	 a	prática.	Deste	

modo	apontamos,	tal	como	nos	propõe	Rilke,	as	dificuldades	que	detetámos,	as	que	conseguimos	

encontrar.	

A	especificidade	da	prática	desta	investigação,	nomeadamente	os	vários	desdobramentos-de-si	no	

processo	 performativo,	 foram	 apontando	 direções	 de	 estudo.	 O	 primeiro	 foi	 o	 tema	 da	

autobiografia	 na	 performance.	 Reuniu-se	 um	 conjunto	 de	 contributos	 teóricos	 sobre	 a	

performance	 autobiográfica	 da	 qual	 nasceu	 uma	 primeira	 versão	 escrita,	 mais	 histórica.	 No	

entanto,	 à	 medida	 que	 a	 pesquisa	 ia	 avançando	 detetámos	 alguns	 constrangimentos	 que	
																																																													
3	 A	disseminação	encontra-se	mais	detalhada	no	Currículo	Vitae	que	acompanha	esta	tese.	
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referimos	 no	 texto.	 Constrangimentos	 porque	 são	 diferenças,	 problemas,	 descontentamentos	 e	

por	 isso	 houve	 a	 necessidade	 de,	 no	 texto,	 ir	 referindo	 esses	 assuntos	 menos	 previsíveis	 da	

investigação.	O	primeiro	constrangimento	foi	situar	esta	investigação	no	assunto	da	autobiografia	

na	performance,	e	menos	a	performance	autobiográfica,	o	que	fez	recuar	a	investigação.	Contudo	

pensámos	 ser	 relevante	 trazer	 para	 a	 tese	 escrita	 essas	 distinções	 enunciadas	 no	 capítulo	 2,	

nomeadamente:	 as	 performances	 desta	 investigação	 são	 encenadas	 para	 a	 câmara,	 mesmo	

quando	são	ao	vivo	para	um	público;	e	sobretudo	operam	no	quotidiano	como	modo	de	sublinhar	

a	 importância	do	vivido,	 trazendo	menos	à	superfície	o	papel	de	um	“eu”	a	ser	desempenhado.	

Neste	ponto	 levantarem-se	outras	dificuldades	nomeadamente,	 a	questão	da	 temporalidade	na	

performance	 (efémero)	 e	 na	 autobiografia	 (reconstrução	 do	 passado	 versus	 viver	 o	 presente).	

Outra	 dificuldade	 foi	 identificar	 que	 os	 registos	 da	 prática	 de	 performance	 (investigação),	

relacionam-se	com	a	factualidade	pela	autobiografia,	e	com	a	verdade	pela	escrita	de	si	(Foucault).	

Um	outro	obstáculo	diz	respeito	a	 localizar	no	processo	artístico	as	várias	formas	de	ser	e	estar,	

através	da	compreensão	de	que	observar-se	a	si	mesmo	possibilita	a	reinvenção	de	si.	Este	ponto	

crítico	na	relação	de	si	para	consigo	determinou	que	no	texto	teria	de	existir	uma	voz	exterior	a	si,	

que	 falasse	 de	 si	 própria	 com	 distanciamento.	 Como	 uma	 semelhança	 a	 um	 desdobramento	

artista-observador.	 Localizámos	 ainda	 a	 dificuldade	 em	 encontrar	 um	 modo	 de	 abordar	 e	

apresentar	a	prática	na	 tese	escrita.	 Esta	 foi	uma	questão	que	a	determinada	altura	 se	 colocou	

pois	 nem	 sempre	 considerámos	 fazer	 referência	 direta	 das	 performances	 da	 prática,	 no	 texto.	

Desde	a	fase	inicial	da	investigação	fomos	elaborando	um	conjunto	de	fichas	técnicas	como	forma	

de	 rever	 e	 apontar	 as	 suas	 particularidades.	 Pareceu-nos	 que	 as	 fichas	 técnicas	 como	modelo	

teriam	algum	potencial	também	para	este	objeto	escrito,	modelo	que	originou	o	Manual	de	Ação.	

Por	 último	 destacamos	 a	 problemática	 levantada	 pela	 dimensão	 política,	 plural,	 de	 uma	

performance	 que	 é	 alicerçada	 num	 território	 do	 particular	 (autobiografia).	 A	 artista	 nunca	 se	

preocupou	 muito	 com	 a	 ideia	 de	 um	 público,	 mas	 esta	 investigação	 acabou	 por	 revelar	 ser	

importante	considerar	também	este	dado;	o	maior	constrangimento	foi	o	de	assumir	uma	tese	de	

doutoramento	 em	 torno	 da	 autobiografia,	mas	 que	 se	 revelou	 o	meu	maior	 desafio.	 Sobre	 este	

tema	talvez	alguns	artistas	possam	encontrar	neste	estudo	algo	de	útil	e	esclarecedor.	Uma	das	

questões	 secundárias	 foi	 abordar	 este	 constrangimento;	 a	 performance	 autobiográfica	 ou	 a	

autobiografia	 na	 performance	 tem	 alguma	 dimensão	 política,	 plural?	 Que	 interesse	 terá	 uma	

investigação	 com	 estas	 caraterísticas	 e	 imbuída	 na	 minha	 prática?	 Este	 é	 um	 ponto	 cego	 em	

relação	 a	 si	 própria.	 A	 confirmação	 de	 que	 precisa	 dos	 outros	 e	 dos	 seus	 olhares.	 Contudo	
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verificamos	 que	 não	 precisa	 necessariamente	 do	 “público”	 na	 medida	 em	 que	 existem	 outras	

formas	de	organizar	o	olhar	do	outro	sobre	nós.	

	

GUIÃO	DA	TESE	

	

Apresentamos	neste	ponto	 as	 partes	 e	 os	 capítulos	 que	 constituem	este	 trabalho,	 introduzindo	

uma	 ideia	sobre	como	decorreu	o	desenvolvimento	desta	 investigação.	No	capítulo	1.	 referimos	

algumas	 posições	 sobre	 a	 performance	 autobiográfica	 e	 a	 autobiografia	 na	 performance	 para	

melhor	 enquadrarmos	 a	 prática.	Ainda	 sobre	o	 assunto	da	 autobiografia	 quisemos	 excluir	 -	 por	

questões	 de	 ordem	moral,	 ética	 e	 de	 liberdade	 -	 todas	 as	 informações	 que	 pudessem	 dirigir	 a	

investigação	para	assuntos	do	privado,	como	por	exemplo:	porque	é	que	eu	faço	o	que	eu	faço?	

Ainda	no	capítulo	1.	apresenta-se	a	prática	de	performance	desta	investigação,	e	que	é	o	objeto	

de	 investigação.	 Distinguiu-se	 um	 conjunto	 de	 operações	 no	 processo	 performativo	

nomeadamente	a	ação-performance,	os	registos	da	ação	e	a	observação-reflexão	dos	registos,	que	

designamos	 por	 metaperformance.4	 A	 nossa	 posição	 defende	 a	 metaperformance	 como	 um	

conceito	que	potencia	a	prática	de	si.	Com	o	apoio	do	referencial	teórico	de	Michel	Foucault	Une	

Esthétique	 de	 l’existence	 procuramos	 compreender	 como	 os	 desdobramentos	 da	 performance	

podem	ser	estruturadores	de	constituição	de	si.	Encontraram-se	duas	formas	de	constituição	de	si:	

a	performativa	e	a	metaperformativa.	A	constituição	performativa	de	si	será	abordada	no	capítulo	

2.	por	intermédio	de	relações	entre	a	autobiografia	na	literatura	e	na	performance	que	é	realizada	

para	 uma	 audiência	 presencial.	 Desta	 relação	 surgem	 tópicos	 como:	 temporalidade,	

autenticidade,	 factualidade	 e	 ficção	 e	 um	 constrangimento	 da	 prática	 face	 a	 estes	 tópicos.	 A	

constituição	meta-performativa	 apresentada	 ainda	 no	mesmo	 capítulo,	 aponta	 três	 orientações	

ligadas	ao	potencial	dos	desdobramentos,	nomeadamente	testemunhar,	preservar	e	potenciar.	Os	

vários	 desdobramentos	 da	 prática	 a	 esta	 altura	 derivam	 para	 o	 que	 designamos	 de	

desdobramentos-de-si,	 que	 desenvolvemos	 no	 capítulo	 3.	 Este	 capítulo	 dá	 preferência	 a	 uma	

relação	entre	a	ação	e	os	registos	visuais,	como	a	fotografia	e	o	vídeo.	Num	primeiro	momento	os	

registos	são	a	única	evidência	das	experiências	performativas,	o	que	nos	sugere	refletir	sobre	se	os	

registos	 apenas	 testemunham	 as	 ações	 ou	 se	 têm	 outro	 potencial	 para	 a	 prática.	 Propomos	

analisar	 as	 várias	 categorias	 de	 registos	 como	 forma	 de	 reconhecer	 outros	 modos	 de	 registar	

																																																													
4	 A	metaperformance	é	apresentada	e	desenvolvida	no	capítulo	5.	
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performance:	como	é	que	outros	artistas	pensaram	os	registos	das	suas	performances?	Quais	os	

meios	que	usaram?	Eram	os	próprios,	ou	outros	a	registar?	Como	trabalhavam	posteriormente	os	

seus	registos?	O	desdobramento	de	si	artista-observador	é	isolado	para,	com	o	apoio	de	casos	de	

estudo	e	do	referencial	teórico	de	Michel	Foucault,	 legitimar	o	desdobramento	enquanto	escrita	

de	 si.	 Cruzamos	 o	 método	 de	 escrita	 de	 si	 hyponemnata	 com	 o	 desdobramento	 artista-

observador,	 e	 da	 comparação	 destacamos	 duas	 possibilidades:	 Observar-se	 e	 Reinventar-se.	

Observar-se	 elucida	 sobre	 a	 observação-reflexão	 e	 a	memória;	 o	 isto	 foi.	 Reinventar-se	 aponta	

uma	nova	direção	da	observação-reflexão	que	é	a	possibilidade	do	que	pode	ser.	Neste	momento	

da	 investigação	 torna-se	essencial	 reconhecer	a	prática	que	é	objeto	desta	 investigação,	na	 sua	

amplitude,	no	sentido	das	particularidades	da	prática	desta	investigação.	

A	prática	desta	investigação	é	planificada	no	Manual	de	Ação	segundo	uma	orientação	inicial	de	

fichas	 técnicas,	 mas	 que	 originou	 uma	 estrutura	 diferenciada	 a	 partir	 da	 compreensão	 dos	

hypomnemata	 como	 escrita	 de	 si	 (Michel	 Foucault).	 O	 Manual	 de	 Ação	 integra	 imagens	 e	

descrições	das	performances	e	outras	informações	igualmente	relevantes.	Encerramos	este	objeto	

escrito	 com	uma	 revisão	onde	 revelamos	o	 contributo	da	 investigação,	mas	não	 só.	Avançamos	

com	dois	casos	de	estudo	que	usam	o	termo	meta	na	sua	prática	e	que	ajudaram	a	manifestar	o	

que	 há	 de	 original	 na	 nossa	 proposta	 metaperformance.	 Como	 resultado	 consideramos	 a	 tese	

escrita	 de	 doutoramento	 como	 um	 processo	metaperformance.	 Desse	 ponto	 de	 vista	 o	 objeto	

escrito	é	consequente	para	a	prática	da	investigação.	Por	fim	o	manifesto	metaperformance	surge	

como	a	necessidade	de	uma	escrita	mais	ensaística.	Concluímos	com	o	texto	Um	esboço	para	uma	

metaperformance;	 um	 plano	 de	 ação	 de	 metaperformance	 tangencial	 a	 esta	 tese	 escrita.	 Um	

esboço	para	uma	metaperformance	discorre	sobre	uma	performance	que	ainda	não	foi	realizada,	

onde	 a	 artista	 considera	 dois	 cenários	 possíveis,	 contextualiza	 a	 concretização	 de	 uma	

performance	que	acompanhará	a	defesa	desta	investigação	

Por	último,	optámos	por	incluir,	no	corpo	do	texto,	as	citações	na	língua	da	publicação	consultada,	

incluindo	as	traduções	livres	do	Francês,	do	Inglês	e	do	Espanhol	em	nota	de	rodapé.	
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METODOLOGIA	

	

Os	meus	gatos	gostam	de	brincar	com	as	minhas	baratas.	

Adília	Lopes	

(Autobiografia	Sumária)	

	

Na	metodologia	expomos	uma	estrutura	que	envolveu	um	lado	mais	consciente	da	investigação	e	

um	lado	mais	ocasional.	A	tarefa	metodológica	ocupa-se	de	definir	caraterísticas	metodológicas	da	

investigação,	 nomeadamente	 porque	 é	 que	 consideramos	 teórico-prática.	 No	 entanto	 outras	

situações	 fortuitas	apoiaram	o	desenvolvimento	desta	 investigação,	 referidas	no	ponto	–	outras	

conjunturas	de	apoio	à	investigação.	

	

A	TAREFA	METODOLÓGICA:	TEÓRICO-PRÁTICA	

	

Neste	ponto	desenvolve-se	o	modo	como	a	tese	seguiu	uma	estrutura.	Desta	forma	enquadramos	

a	investigação	em	duas	componentes:	uma	componente	teórica	que	é	este	objeto	escrito	e	tudo	o	

que	possibilitou	o	seu	desenvolvimento,	e	uma	componente	prática	de	performance	que	antecede	

esta	 investigação,	 mas	 também	 foi	 desenvolvida	 durante	 esse	 período,	 sendo	 relançada	 pela	

própria	 investigação.	Em	termos	metodológicos,	da	 relação	entre	o	objeto	prático	e	este	objeto	

escrito	 no	 território	 académico,	 a	 nossa	 perspetiva	 foi	 procurar	 ligar	 ambos	 os	 objetos,	 o	 que	

determinou	ter	de	diferenciar	o	processo	artístico	como	naturalmente	diferente	do	processo	de	

escrita	e	de	investigação.	Ambos	os	objetos	têm	de	abraçar	as	suas	especificidades.	

Este	objeto	escrito	está	ligado	a	uma	prática	performativa	o	que	nesse	sentido	deu	lugar	a	isolar	

especificidades	 da	 prática.	 Mais	 tarde,	 já	 no	 decorrer	 do	 processo	 de	 escrita	 refletiu-se	 sobre	

como	 articular	 a	 prática	 com	 o	 texto;	 como	 mostrar	 a	 prática	 e	 como	 mencioná-la	 no	 objeto	

escrito?	 Optamos	 por,	 além	 de	 descrições	 e	 referências	 isoladas	 no	 texto	 relativo	 a	 algumas	

performances	objeto	de	investigação,	integrar	o	Manual	de	Ação;	um	guia	para	reunir	informação	

sobre	 as	 performances	 e	 desenvolver	 planos	 de	 ação,	 apresentado	 no	 capítulo	 4.	 Destacamos	

duas	 áreas	 distintas:	 a	 performance	 e	 a	 autobiografia.	 No	 que	 diz	 respeito	 à	 performance	

recorreu-se	à	História	de	arte,	em	particular	a	História	da	performance.	Também	se	encontrou	no	
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campo	 dos	 estudos	 performativos	 e	 no	 campo	 crítico	 algum	 apoio	 para	 o	 entendimento	 sobre	

como	 são	 contextualizadas	 questões	 em	 redor	 da	 performance	 e	 da	 sua	 documentação.	 Neste	

seguimento	 tornou-se	 fundamental	 percorrer	 alguma	 bibliografia	 sobre	 artistas	 e	 suas	 práticas,	

como	forma	de	isolar	casos	de	estudo.	No	campo	teórico	a	autobiografia	é	um	tema	que	tem	sido	

consolidado	em	áreas	distintas:	desde	a	literatura,	a	filosofia	ou	a	arte,	mas	também	na	psicologia,	

na	educação,	na	história,	por	exemplo.5	 As	aparentes	limitações	da	nossa	decisão	em	ter	optado	

por	material	teórico	das	áreas	da	literatura,	da	filosofia	e	da	performance,	fundamentam-se	pela	

necessidade	em	trazer	para	reflexão	questões	oriundas	da	prática.6	 A	escolha	dos	autores	foi	no	

sentido	 de	 escolher	 os	 que	 melhor	 problematizam	 a	 prática	 desta	 investigação.	 No	 que	 diz	

respeito	 a	 uma	 de	 tese	 de	 doutoramento	 sobre	 autobiografia,	 não	 foi	 tarefa	 fácil	 definir	 uma	

estratégia	 que	 não	 se	 desviasse	 do	 contexto	 académico	 e	 científico.	 Como	 não	 foi	 óbvio	 por	

exemplo	 eleger	 uma	 forma	 de	 escrever	 sobre	 a	 prática	 performativa.	 A	 autobiografia,	 por	

exemplo,	narrada	com	imagens	e	combinada	com	texto	é	restrita	a	monografias	de	artistas	e	não	

há	métodos	no	género.7	 Deste	modo	sempre	que	no	texto	nos	reportamos	à	artista	cuja	prática	é	

objeto	de	estudo	desta	 investigação,	designamos	de	artista	e	surge	em	itálico.	Do	mesmo	modo	

que	sempre	que	é	necessário	usar	a	sua	voz	na	primeira	pessoa.	O	texto	é	nesta	medida	também	

um	 outro	 modo	 de	 pensar	 a	 performance,	 também	 sobre	 um	 modo	 de	 agir	 na	 vida,	 na	

performance,	que	é	a	matéria	de	que	se	constroem	as	histórias.8	

Desde	 o	 início	 recorremos	 ao	 apoio	 de	 fichas	 técnicas	 disponibilizadas	 pela	 Orientadora	Maria	

Isabel	 Gallis	 Baraona,	 como	 forma	 de	 reunir	 informação	 detalhada	 sobre	 as	 performances.	 O	

modelo	 de	 ficha	 técnica	 no	 seu	 caso,	 foi	 desenvolvido	 para	 referenciar	 os	 livros	 de	 artista	 e	

autoedições,	no	âmbito	do	seu	Pós-Doutoramento,	disponível	em	tipo.pt.,	um	website	de	arquivo	

e	 divulgação	 de	 livros	 de	 artista	 em	 território	 nacional.	No	 nosso	 caso	 houve	 a	 necessidade	 de	

atualizar	 os	 conteúdos	das	 fichas	para	 as	 especificidades	da	prática	 em	estudo,	 uma	adaptação	

que	 contribuiu	 igualmente	 para	 focar	 o	 essencial	 deste	 estudo.	 As	 fichas	 foram	 sendo	

completadas	durante	a	investigação	para	ir	atualizando	as	performances	e	os	pensamentos	à	volta	

delas,	facto	que	acabou	por	originar	o	Manual	de	Ação.	

																																																													
5	 Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	11	
6	 Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	13	
7	 Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.	12	
8	 Benjamin,	W.	(1992)	Sobre	Arte,	Técnica,	Linguagem	e	Política,	p.	41	
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Sandra	 Rey	 aponta	 três	 instâncias	 numa	 metodologia	 em	 Poéticas	 Visuais:	 a	 metodologia	 de	

trabalho	 em	atelier,	 a	metodologia	 teórica,	 e	 a	metodologia	de	 trabalho	 com	estudantes.9	 Este	

último	 ponto	 coincide	 com	 a	 criação	 pela	 artista,	 da	 unidade	 curricular	 teórico-prática	 Arte	 e	

Performance	no	curso	de	Artes	Plásticas	da	ESAD.CR.	A	importância	desta	UC	para	a	investigação	

ajudou	 a	 sistematizar	 uma	 abordagem	 mais	 histórica	 e	 apresentar	 a	 visualização	 de	 casos	 de	

estudo.	 A	 pesquisa	 de	 artistas	 referenciados	 pela	 história	 da	 performance	 determinou	 a	

construção	 de	 um	 arquivo	 cuja	 utilidade	 serviu	 também	 esta	 pesquisa.	 No	 final	 do	 semestre	

resultou	uma	exposição	intitulada	Arte	e	Performance	em	que	os	alunos	foram	convidados	a	expor	

os	 gestos	 performativos	 desenvolvidos	 em	 aula,	 tendo	 que	 pensar	 sobre	 como	 documentar	 e	

apresentar.	 O	 tema	 da	 autobiografia	 em	 particular	 foi	 diluído	 nas	 propostas	 performativas	 que	

integraram	a	componente	prática	da	disciplina.	

Tornou-se	 fundamental	 identificar	 a	 existência	 de	 metodologias	 com	 foco	 na	 prática	 artística.	

Destacamos	três	metodologias	em	criação	em	arte:	pesquisa	em	poéticas	visuais,	practice-based	

research	 e	 performative	 research.	 Encontramos	 nestas	 três	 metodologias	 considerações	

específicas	que	nos	apoiam	na	compreensão	do	que	pode	ser	uma	investigação	em	performance	

com	 desdobramentos-de-si	 como	 potencial	 do	 seu	 processo.	 Neste	 ponto	 destacamos	 relações	

entre	uma	componente	reflexiva	 (teórica)	e	uma	prática	de	performance.	Convocámos	casos	de	

estudo	 e	 confrontação	 crítica	 bibliográfica	 interdisciplinar.	 Os	 casos	 de	 estudo	 possibilitaram	

refletir	 sobre	performances	de	outros	artistas	para	compreender	as	 suas	práticas	e	criar	pontos	

relacionais	entre	si,	e	com	a	prática	desta	investigação.	É	uma	investigação	por	tópico,	ou	seja,	a	

investigação	é	feita	com	o	tema	que	é	transversal	a	outras	disciplinas,	 interdisciplinar,	portanto.	

Distinguimos	 as	 disciplinas	 como	 História	 de	 Arte,	 Estudos	 de	 Arte,	 Estudos	 Performativos,	

Sociologia,	Filosofia,	Teoria	Política.	

Sandra	Rey	em	Da	prática	à	 teoria:	 três	 instâncias	metodológicas	 sobre	a	pesquisa	em	poéticas	

visuais	(1996),	refere	que	as	metodologias	em	poéticas	visuais	consideram	a	forma	como	a	obra	se	

processa.	Nesse	sentido	a	pesquisa	em	arte	encontra	apoio	teórico	na	poiética	que	diz	respeito	a	

uma	 ciência	 e	 filosofia	 da	 criação,	 levando	 em	 conta	 as	 condutas	 que	 instauram	 a	 obra	 (p.83).	

Contudo	existe	uma	cegueira	do	artista	no	processo	de	criação	 (p.	84).	No	caso	da	performance	

desta	investigação,	a	pesquisa	é	uma	procura	em	si	mesma	assente	no	“não	saber	como”.	Ou	seja,	

																																																													
9	 Rey,	S.	(1996)	Da	prática	à	teoria:	três	instâncias	metodológicas	sobre	a	pesquisa	em	poéticas	visuais,	p.	
85	
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a	 ação-performance	 conta	 por	 vezes	 com	 o	 inesperado	 como	 em	 Study	 für	 konsistenz,	 e	 os	

registos	 e	 consequentemente	 a	 sua	 observação-reflexão	 apontam	 novas	 formas	 de	 construção	

para	performances	 futuras.	Nas	palavras	de	Rey	o	artista	anda	às	voltas	 com	o	 seu	processo	de	

instauração	da	obra	e	acaba	por	processar-se	a	si	mesmo	(...).	Descobre	coisas	que	não	sabia	antes	

e	 que	 só	 pode	 ter	 acesso	 através	 da	 obra.10	 Neste	 sentido	 a	 prática	 desta	 investigação	 implica	

criar	situações	que	revelem	algo	no	performer.	 	

Os	Estudos	Performativos	são	um	território	disciplinar	que	nos	ajuda	a	compreender	uma	relação	

entre	 a	 prática	 (o	 fazer)	 e	 o	 refletir	 (o	 analisar).	 Segundo	 Richard	 Schechner	 os	 estudos	

performativos	 articulam	 três	 observações	 sobre	 o	 que	 pode	 ser	 considerado	 performance:	 um	

fazer	 (doing),	 um	 comportamento	 (behaving)	 e	 uma	 exibição	 (showing).11	 Para	 os	 estudos	

performativos	 não	 há	 distinções	 entre	 o	 domínio	 do	 fazer	 e	 do	 analisar.	 As	 análises	 são	

prolongamentos	 dos	 atos:	 nesse	 sentido	 devemos	 estar	 imersos	 no	 que	 analisamos.12	 Contudo	

esta	 investigação	 lida	 com	outras	manifestações.	Não	 só	 a	 ação,	mas	o	 registo	 e	 a	 observação-

reflexão,	 o	 que	 faz	 com	 que	 este	 apontamento	 seja	 relevante	 do	 ponto	 de	 vista	metodológico	

porque	abre	espaço	para	pensar	os	desdobramentos-de-si.	

Outro	 método	 de	 investigação	 que	 Identificámos	 foi	 practice-based	 research.	 Este	 método	

compreende	a	obtenção	de	conhecimento	por	intermédio	de	uma	prática	artística,	levando-nos	a	

considerar	 a	 prática	 performativa	 como	 uma	 forma	 de	 obter	 conhecimento.	 Esta	 metodologia	

considera	 ainda	 que	 o	 contributo	 original	 em	 pesquisas	 de	 doutoramento	 pode	 ter	 como	

resultados	objetos	artísticos	como	por	exemplo,	performance.13	 Distinguimos,	 contudo,	que	em	

práticas	em	que	existe	um	praticante	 reflexivo14	 existe	potencial	para	o	desenvolvimento	dessa	

prática.	 Contribui	 ainda	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 conhecimento	 teórico	 oriundo	 de	 um	

conhecimento	 da	 prática,	 em	 vez	 de	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 disciplina	 em	

particular.15	 No	entanto	a	componente	reflexiva	deve	contribuir	para	a	relevância	no	contexto	do	

																																																													
10	 Rey,	S.	(1996)	Da	prática	à	teoria:	três	instâncias	metodológicas	sobre	a	pesquisa	em	poéticas	visuais,	p.	
87	
11	 Schechner,	R.	(2006)	Performance	Studies:	An	Introduction,	p.2	
12	 Almeida,	P.	L.	(2009)	La	Dimensión	Performativa	de	la	Práctica	Pictórica	(...),	p.	18	
13	 Candy,	L.	(2006)	Practice	Based	Research:	A	Guide,	p.	18	
14	 Haseman,	B.	(2006)	A	Manifesto	for	Performative	Research	(...),	p.	3	
15	 Idem	
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trabalho	criativo.16	 Neste	seguimento	também	a	metodologia	performative	research	defende	que	

a	prática	é	a	principal	fonte	de	pesquisa	na	qual	os	diferentes	resultados	da	prática	são	elementos	

dessa	mesma	 pesquisa.17	 A	 reflexão	 escrita	 é	 no	 nosso	 caso	 um	 elemento	 que	 resulta	 de	 uma	

prática.	No	entanto	existem	diferenças	no	que	diz	respeito	aos	vários	textos	de	artistas,	desde	o	

ensaio	ao	escrito	de	artista	onde,	como	refere	Sandra	Rey,	são	outros	modos	de	expressar	o	que	

está	 na	 obra.	 Contudo	 a	 dimensão	 escrita	 da	 prática	 no	 contexto	 académico	 deve	 ser	 uma	

apreciação	 ou	 análise	 que	 clarifique	 a	 base	 da	 prática	 e	 localize	 a	 sua	 singularidade,	 facto	 que	

proporciona	lugar	para	um	debate	na	qual	os	requisitos	académicos	assentam.18	

Consideramos	que	a	 investigação	faz	parte	do	trabalho	da	metaperformance	e	por	 isso	optamos	

por	distinguir	a	voz	da	artista	e	a	voz	da	investigadora.	Uma	fala	na	1ª	pessoa	outra	na	3ª	pessoa	

do	singular.	Esta	opção	evidencia	a	procura	por	uma	consciência	de	si,	mas	como	uma	entidade	

dentro	 de	 si:	 o	 que	 Acconci	 descreve	 sobre	 ter	 o	 foco	 sobre	 si,	 mas	 com	 distância,	 como	 se	

estivesse	em	cima	a	ver-se	e	aos	objetos:	Eu	estou	muito	longe	para	ser	visto	enquanto	um	“eu”:	

Eu	sou	observado	de	fora:	Eu	posso	ser	considerado	somente	como	um	“impulsionador	corporal”.19	

No	entanto	a	artista	também	retorna	a	si	no	texto,	quando	por	exemplo	surge	a	voz	na	primeira	

pessoa	o	que	mostra	que	por	vezes	precisa	de	se	envolver	de	outro	modo.	Este	procedimento	é	

idêntico	 aos	 desdobramentos-de-si	 que	 propõe	 refletir	 nesta	 tese,	 indicando	 um	 modo	 de	

proceder	-	quer	na	prática	quer	no	texto	escrito	-	como	um	processo	reflexivo	sobre	si.	

	

Encontrámos	 em	 diferentes	metodologias	 caraterísticas	 e	modos	 de	 fazer	 que	 se	 assemelham,	

numa	primeira	fase,	ao	procedimento	da	prática	por	nós	identificado	como	desdobramentos-de-

si.	 A	 metodologia	 proposta	 por	 Sandra	 Rey	 ajudou-nos	 a	 compreender	 que	 a	 prática	 tem	 um	

potencial	 inesperado	 nomeadamente	 na	 ação-performance,	 o	 que	 a	 lança	 para	 zonas	

“desconhecidas”,	contribuindo	para	que	esta	avance.	 Igualmente	na	metodologia	practice-based	

research	 a	 prática	 (performance)	 é	 confirmada	 como	 uma	 forma	 de	 conhecer	 e	 saber,	 e	 a	 sua	

reflexão	 deve	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 dessa	 mesma	 prática.	 Já	 a	 metodologia	

performative	research	aponta	para	o	lado	reflexivo	da	prática	afirmando	que	esta	deve	existir	no	
																																																													
16	 Candy,	L.	(2006)	Practice	Based	Research:	A	Guide,	p.	3	
17	 Haseman,	B.	(2006)	A	Manifesto	for	Performative	Research	(...),	p.	7	
18	 Candy,	L.	(2006)	Practice	Based	Research:	A	Guide,	p.	3	
19	 Tradução	Livre:	I’m	too	far	away	to	be	seen	as	a	“self”:	“I’m	seen	from	the	outside:	I	can	be	considered	
only	as	a	“physical	mover”.	Acconci	como	mencionado	em	Stiles	&	Selz	(1996),	p.759	
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interior	 da	 prática,	 ou	 seja,	 prática	 e	 texto	 (teórico)	 são	 partes	 de	 uma	mesma	 pesquisa.	 Este	

posicionamento	acompanha	a	nossa	perspetiva	sobre	o	que	deve	ser	uma	tese	teórico-prática.	

	

OUTRAS	CONJUNTURAS	DE	APOIO	À	INVESTIGAÇÃO	

	

Por	 último	 distinguimos	 algumas	 circunstâncias	 exteriores	 à	 investigação,	 mas	 diretamente	

envolvidas.	Algumas	viagens	realizadas	em	contexto	de	prática	como	a	participação	no	Festival	de	

Performance	Month	of	Performance	Art	(Berlim);	a	residência	artística	em	Da	Ideia	ao	Projeto	(Vila	

nova	 de	 Foz	 Côa);	 o	 prémio	 Fernando	 Beck	 e	 a	 exposição	 individual	 Registos	 de	 uma	 quase	

infância	 (Florianópolis);	 a	 participação	 no	 3º	 Encontro	 De	 um	 Lado	 a	 Otro-Miradas	

Contemporâneas	(Salamanca).	

Igualmente	importante	foram	os	encontros	com	dois	colegas	de	doutoramento	dos	quais	surgiram	

duas	 parcerias:	 João	 Vilnei	 e	 a	 performance	 Just	 Married	 (2014)	 apresentada	 em	 Month	 of	

Performance	Art	em	Berlim,	e	a	co-autoria	com	Fabiana	Wielewicki	de	um	artigo	que	resultou	da	

proposta	para	perder	objetos	pessoais,	intitulado	Objectos	sobre	a	perda:	notas	sobre	o	desejo	de	

perder,	 apresentado	em	comunicação	e	publicado	nos	 cadernos	Par-publicação	ESAD.CR	 (2013).	

Destacamos	 ainda	 as	 situações	 que	 por	 via	 da	 prática	 performativa	 proporcionaram	 encontros,	

como	o	 caso	da	entrevista	à	artista	brasileira	 Sonia	Andrade,	na	 sua	 casa	no	Rio	de	 Janeiro	em	

2014.	Da	entrevista	surgiu	um	artigo	que	compreende	três	vídeos	da	artista	da	década	de	70	no	

contexto	da	performance	que	é	encenada	para	a	câmara.	Este	artigo	encontra-se	como	apêndice	

deste	objeto	escrito.	Por	último,	evidenciamos	a	conceção	pela	artista,	da	unidade	curricular	Arte	

e	 Performance	 no	 curso	 de	 Artes	 Plásticas	 da	 ESAD.CR.	 No	 final	 do	 semestre	 resultou	 uma	

exposição	igualmente	intitulada	Arte	e	Performance	nas	Caldas	da	Rainha,	onde	os	alunos	foram	

convidados	a	expor	os	gestos	performativos	desenvolvidos	em	aula,	tendo	que	pensar	sobre	como	

documentar	e	apresentar.	O	 texto	que	acompanhou	esta	exposição	encontra-se	como	apêndice	

deste	objeto	escrito.	
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Parte	II	–	PERFORMANCE	AUTOBIOGRÁFICA	–	UM	ENQUADRAMENTO	TEÓRICO	
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CAPÍTULO	1.	ALGUMAS	POSIÇÕES	TEÓRICAS	SOBRE	PERFORMANCE	AUTOBIOGRÁFICA	

	

Abordamos	 a	 performance	 autobiográfica	 como	 objeto	 desta	 investigação.	 Como	 tema	 e	 como	

processo	 de	 estudo	 —	 enquanto	 meio	 e	 substância	 da	 prática	 —	 este	 modo	 singular	 da	

performance	 possui	 caraterísticas	 próximas	 a	 uma	 construção	 autobiográfica.	 Este	 capítulo	

procura	 situar	 estes	 processos	 de	 construção	 autobiográfica	 como	 estratégias	 performativa	 e	

identitária,	confrontando	as	diferentes	perspetivas	que	sobre	este	fenómeno	se	foram	tornando	

visíveis.	Algumas	distinções	entre	a	performance	autobiográfica	e	a	autobiografia	na	performance	

são	 por	 nós	 desenvolvidas	 como	 forma	 de	 posicionar	 a	 prática	 objeto	 desta	 investigação.	

Apoiamo-nos	 numa	 vasta	 referência	 de	 artistas	 que	 são	 integrados	 num	 enquadramento	

autobiográfico,	 pelo	modo	 como	misturam	 elementos	 autênticos,	 factuais	 e	 de	 ficção	 nas	 suas	

obras.	Procuramos	conduzir	para	este	capítulo	alguma	especificidade	da	prática	em	estudo	como	

forma	 de	 desenvolver	 a	 pertinência	 do	 conceito	 por	 nós	 proposto	 de	 metaperformance.	

Sublinhamos	 três	 abordagens:	 a	 posição	 da	 perspetiva	 feminista	 no	 estudo	 da	 performance	

autobiográfica;	 a	 performance	 como	acontecimento	presencial	 para	um	público;	 a	 performance	

encenada	para	a	câmara.	A	metaperformance	será	compreendida	ainda	neste	capítulo	enquanto	

conceito	afeto	à	performance	auto-biográfica	como	uma	lente	que	põe	em	evidência	a	dinâmica	

processual	da	prática	performativa.	

	

1.1 PERFORMANCE	AUTOBIOGRÁFICA	E	AUTOBIOGRAFIA	NA	PERFORMANCE	

	

O	historiador	de	arte	Christopher	Witcombe	menciona	que	o	self	na	arte	tem	sido	re-imaginado	e	

reformulado	desde	a	pós-modernidade,	por	meio	de	construções	e	desconstruções	de	identidade	

como	 forma	dos	 artistas	 se	 envolverem	num	processo	de	pensamento	 sobre	 si	 próprio,	 ganhar	

consciência	do	seu	eu	na	história,	e	acelerar	o	processo	de	auto-conhecimento.20	 Na	performance	

a	 construção	do	self	 tem	sido	experimentada	através	de	combinações	entre	 factos	e	 ficção,	em	

representações	de	si.	Steiner	e	Yang	descrevem	a	formação	de	si	enquanto	um	processo	idêntico	a	
																																																													
20	 Witcombre,	 C.	 L.	 (1995)	 In	 http://arthistoryresources.net/modernism/modpostmod.html	 [acedido	 em	
29-07-2015]	
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uma	escrita	autobiográfica;	um	processo	paralelo	que	alterna	entre	o	eu	 sujeito	e	o	eu	objeto	e	

que	 possibilita	 alguém	 ver-se	 a	 si	 mesmo	 como	 outro.21	 A	 escrita	 funciona	 como	 um	meio	 de	

construir	identidade	no	sentido	em	que	a	formação	do	eu	é	um	processo	consecutivo.	Ora	sujeito,	

ora	 objeto,	 tal	 como	 numa	 autobiografia	 em	 que	 é	 possível	 o	 autor	 ver-se	 como	 um	 outro.	 A	

escrita,	portanto,	torna-se	um	meio	de	conceber	identidade,	pelo	qual	o	escritor	formula	o	seu	eu.	

A	 identidade	 é	 incompleta,	 está	 em	 constante	 construção.22	 Observa-se	 a	 performance	 desta	

investigação	 da	 seguinte	 perspetiva:	 a	 performance	 é	 imaginada,	 primeiramente	 surge	 em	

imagens	 de	 ações;	 a	 artista	 realiza-as	 e	 constrói	 uma	 noção	 de	 identidade	 por	 intermédio	 das	

vivências	em	performance.	Mas	a	autobiografia	não	está	apenas	relacionada	com	o	facto	de	existir	

um	 sujeito	 que	 é	 também	 objeto	 na	 ação.	 É	 igualmente	 por	 intermédio	 dos	 registos	 das	 suas	

performances	que	a	formação	de	si	acontece.	A	ação	performativa	e	os	registos	são	uma	forma	de	

escrita	de	si,23	 que	prolonga	a	observação	do	acontecimento	para	além	da	duração	 imediata	da	

sua	experiência.	No	entanto	destacamos	ainda	a	observação-reflexão	posterior	dos	registos	como	

elemento	que	consideramos	ser	continuidade	da	performance.	Pensamos	que	existe	uma	relação	

entre	a	performance,	os	 registos	e	a	observação-reflexão	dos	 registos,	enquanto	partes	de	uma	

escrita	de	 si;	 existe	uma	 ligação	entre	o	 sujeito	narrado,	o	 episódio	de	 vida	e	o	 trabalho	que	o	

descreve.24	 Apresentamos	 a	 seguinte	 consideração	 sobre	 a	 componente	 prática	 em	 estudo:	 a	

artista	quer	pensar-se	não	pela	dificuldade	em	verificar	a	sua	existência	quotidiana,	mas	fazer	da	

formação	de	si	o	assunto	da	própria	existência,	e	da	sua	prática	de	performance.	Destacamos	as	

práticas	 que	 valorizam	 os	 acontecimentos	 mais	 comuns	 –	 tais	 como	 partilhar,	 rir,	 dormir-	 ou	

marcantes	 como	 o	 nascimento	 de	 um	 filho.	 De	 um	 modo	 geral	 referimo-nos	 a	 práticas	

relacionadas	com	as	condições	físicas,	psicológicas	e	emocionais	da	artista.	

Na	performance	o	estudo	da	autobiografia25	 está	fortemente	relacionado	com	a	segunda	vaga	do	

movimento	 feminista,26	 a	 partir	 de	 finais	 da	 década	 de	 50,	 período	 em	 que	 a	 perceção	 da	

																																																													
21	 Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography.	
22	 Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.15	
23	 Conceito	cunhado	por	Michel	Foucault	que	será	desenvolvido	no	capítulo	2.	
24	 Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.16	
25	 A	autobiografia	é	um	género	que	presentemente	abrange	outras	disciplinas	além	da	literatura	e	da	arte,	
como	é	o	 campo	da	educação	e	o	 campo	metodológico	da	qual	 é	exemplo	o	 trabalho	desenvolvido	pela	
Associação	 Científica	 BIOgraph	 no	 Brasil.	 Esta	 associação	 investiga	 as	 narrativas	 autobiográficas	 como	
métodos	de	pesquisa	para	a	produção	de	conhecimento	de	diversas	áreas,	a	qual	desenvolve	anualmente	
um	congresso	de	autobiografia	direcionado	para	a	área	da	educação,	nomeadamente	da	formação.	
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performance	como	um	espaço	pós-disciplinar,	relativamente	independente	do	campo	do	teatro	e	

da	 antropologia,	 se	 configurou	 nos	 Estados	 Unidos	 e	 na	 Europa.	 Um	 número	 significativo	 de	

artistas	 mulheres	 encontrou	 nesta	 forma	 de	 expressão	 um	 modo	 efetivo	 de	 indagar	 sobre	 a	

marginalização	da	mulher,	 tanto	no	mundo	da	arte	como	na	vida	social	e	política,	confrontando	

questões	sobre	História,	Memória	e	Identidade,	tais	como:	quem	fala?	O	que	é	dito?	Que	tipos	de	

vidas	 são	 representadas,	 contestadas,	 imaginadas?27 	 O	 movimento	 feminista	 possibilitou	 a	

manifestação	pública	de	sujeitos	marginalizados28	 cuja	prática	da	performance	mediou	uma	nova	

relação	com	o	mundo.	Como	sujeitos	marginalizados	entendemos	pessoas	que	vivem	as	suas	vidas	

em	opressão	por	algum	fator,	dos	quais	destacamos	género,	raça,	doença,	violência.29	 O	carácter	

político	do	universo	pessoal	que	a	performance	autobiográfica	possui,	tem	sido	valorizado	à	luz	da	

célebre	frase	feminista	The	personal	is	political,	cunhada	por	Carol	Hanish	no	manifesto	intitulado	

com	 o	 mesmo	 nome	 (1969),	 que	 coloca	 no	 centro	 da	 discussão	 o	 facto	 das	 histórias	 de	 vida	

pessoais	e	as	suas	experiências	serem	debatidas	em	espaço	público,	podendo	encontrar	em	outros	

cidadãos	 algum	 eco.	 Para	 Heddon	 a	 performance	 autobiográfica	 possui	 potencial	 político	 na	

medida	 em	que	 a	 performance	 pode	 ser	 um	ato	 transformador,	 que	 pode	 contribuir	 para	 uma	

rede	de	atividade	política.	A	autora	procura	ainda	evidenciar	que	a	comunicação	da	performance	

autobiográfica	 chega	 à	 audiência	 em	diálogo,	 o	 que	 indica	 que	 a	 performance	 autobiográfica	 é	

uma	 ferramenta	 influente	 de	 resistência,	 intervenção	 e	 reinvenção.	 A	 título	 de	 exemplo,	 Valie	

Export	 declara	 em	 1972,	 no	 manifesto	 intitulado	Woman’s	 Art,	 que	 chegou	 o	 momento	 de	 a	

mulher	 usar	 todos	 os	meios	 e	 expressões	 como	modo	 de	 luta	 contra	 uma	 imagem	 da	mulher	

criada	e	 imposta	pelo	homem,	e	da	 importância	da	arte	 como	meio	pelo	qual	 se	deveria	 agora	

criar	uma	história	própria.	As	mulheres	teriam	agora	uma	voz.	Por	 intermédio	dos	seus	rostos	e	

dos	seus	corpos	como	instrumento	para	trabalhar	questões	do	universo	pessoal,	apresentavam	e	

reivindicavam	 publicamente	 os	 seus	 direitos,	 a	 par	 com	 a	 sua	 arte.	 Heddon	 sublinha	 que	 as	

mulheres	encontraram	nesta	prática	(performance	autobiográfica)	um	modo	de	tornar	evidentes	

vidas	invisíveis,	desviando	a	questão	do	género	ou	do	sexo	do	assunto	central	das	feministas,	para	

																																																																																																																																																																																																										
26	 The	 subject	 of	 autobiography,	 traces	 the	 intersection	 of	 the	 second-wave	 feminist	 movement	 of	 the	
1960s	with	the	practice	of	autobiographical	performance,	specifically	the	politicisation	of	the	personal	in	the	
public	domain.	(Heddon,	2007)	
27	 Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.20	
28	 Tradução	Livre:	marginalized	subjects.	Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	2	
29	 Idem	
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trazer	 à	 tona	 a	 existência	 de	 uma	 individualidade.30	 A	 tese	 de	 doutoramento	 da	 artista	 Áine	

Phillips	 intitulada	 Live	 Autobiographical	 Performance	 (2009)	 apresenta	 uma	 perspetiva	 histórica	

sobre	o	modo	como	as	mulheres	artistas	abordam	questões	de	género	em	performances	ao	vivo,	

porque	a	diferença	de	género	é	um	dos	aspetos	significantes	da	subjetividade	e	conhecimento	do	

mundo.31	 No	 caso	da	nossa	 investigação	a	perspetiva	de	autobiografia	 tem	menos	a	 ver	 com	a	

intenção	 de	 valorizar	 uma	 vida	 marginalizada,	 no	 sentido	 de	 trazer	 visibilidade	 a	 um	 assunto	

íntimo	 oprimido.	 Ocupamo-nos	 do	 estudo	 de	 uma	 prática	 de	 performance	 encenada	 para	 a	

câmara	 fotografia-vídeo	 para	 desprendimento	 de	 situações	 da	 vida,	 objetos	 pessoais,	 ou	

relacionais.	Um	meio	para	praticar	o	auto-conhecimento.	

A	 análise	 da	 performance	 autobiográfica	 tem	 abordado	 sobretudo	 a	 performance	 realizada	 ao	

vivo	para	um	público	presencial,	valorizando	a	presença	do	corpo	do	artista;	o	corpo	do	artista	é	

objeto	de	conhecimento	como	um	exercício	de	presença	sobre	o	qual	 se	constitui	a	matéria	de	

trabalho.	Será	no	encontro	dos	corpos,	na	presença	das	pessoas	que	testemunham	a	performance	

que	se	dá	o	que	Kristine	Stiles	designa	de	comissures32,	que	significa	abertura	através	da	qual	se	

potencializa	 criar	 pontos	 relacionais	 entre	 as	 pessoas.	 Desta	 conexão	 entre	 sujeitos	 e	 sua	

subjetividade,	é	a	valorização	das	relações	um	dos	aspetos	mais	importantes	da	performance,	os	

corpos	 que	 se	 comunicam	 a	 outros	 corpos	 produzem	 uma	 determinada	 verdade	 partilhada.	

Contudo,	para	Stiles,	a	ação-performance	é	um	veículo	para	o	público	que	presencia,	percecionar	

e	contemplar	uma	verdade:	(…)	o	objeto	criado	é	uma	projeção	do	corpo	humano.33	

A	verdade	surge	então	como	uma	questão	na	constituição	de	si	como	aprofundaremos	no	capítulo	

2.1,	 no	que	diz	 respeito	 a	 compreender	 se	 algum	desdobramento	da	prática	desta	 investigação	

ambiciona	 verdade.	 No	 entanto	 para	 Steiner	 e	 Yang	 a	 escrita	 autobiográfica	 implica	 um	 certo	

desejo	pela	verdade	o	que	faz	com	que	a	verdade	seja	tradicionalmente	um	critério	de	definição.34	

Mesmo	 que	 a	 autobiografia	 esteja	 condenada	 ao	 fracasso,	 a	 procura	 de	 uma	 autobiografia	
																																																													
30	 Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	3	
31	 Philips,	À.	(2009)	Live	Autobiographical	Performance,	p.	2	
32	 O	 conceito	 de	 comissura	 refere-se	 ainda	 a	 outro	 aspeto:	 o	 facto	 de	 os	 objetos,	 ou	 fragmentos	 dos	
corpos,	 permitirem	 perceber	 as	 ações	 que	 não	 são	 visíveis	 como	movimento	 do	 corpo.	 Stiles,	 K.	 (1998)	
Uncorrupted	joy:	International	Art	Actions,	p.238	
33	 Tradução	Livre:	(...)	the	made	object	[is]	a	projection	of	the	human	body.	Schimmel,	P.	&	Stiles,	K.	(1998)	
Out	of	Actions.	Between	Performance	and	the	Object	1949-1979,	p.	227	
34	 Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.	16	
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autêntica	resultaria	em	distorções	da	realidade;	o	produto	de	vários	fatores	–	experiências	vividas,	

coisas	ouvidas,	vistas,	 lidas,	narradas	e	 inventadas.	Segundo	Steiner	&	Yang,	facto	e	ficção	estão	

intrinsecamente	 ligados.	 Tudo	 indica	 que	 a	 verdade	 é	 um	 fator	 claramente	 associado	 a	 estas	

práticas	 por	 existir	 auto-referencialidade	 na	medida	 em	 que,	 por	 intermédio	 do	 corpo	 (Philips,	

2009)	e	da	presença	desse	corpo,	há	uma	partilha	no	mesmo	tempo	e	espaço	que	o	público.	Por	

outro	 lado,	 há	 sempre	 espaço	 para	 a	 genuinidade	 do	 ato,	 também	 porque	 na	 performance	 o	

processo	criativo	decorre	no	tempo	em	que	a	ação	sucede	 (mesmo	que	tenha	sido	ensaiada	ou	

construída	previamente)	e	porque	há	a	imprevisibilidade.	Contudo	não	existem	modelos	fixos	de	

construçãode	performance	autobiográfica,	como	veremos	no	capítulo	2.	O	género	é	valorizado	no	

sentido	de	compreender	como	é	que	vários	artistas	operam	nas	designadas	práticas	de	si,	de	que	

se	conclui	que	em	cada	prática	artística	nem	sempre	há	um	mesmo	modo	de	fazer.	Consideremos	

a	performance	que	integra	o	ato	de	documentar	na	ação	deslocando	a	auto-referencialidade	para	

um	 corpo-presença	 que	 sabe	 que	 está	 a	 ser	 documentado	 durante	 o	 ato.	 Pensamos	 em	

performances	 que	 são	 registadas	 para	 uma	 câmara	 fotográfica	 ou	 câmara	 de	 filmar,	 sem	 a	

presença	de	público	durante	a	ação,	como	é	o	caso	da	prática	de	performance	em	estudo.	A	tese	

doutoral	de	Àine	Philips	Live	Autobiographical	Performance	 (2009)	destaca	a	performance	que	é	

realizada	 para	 um	público	 presencial	 referindo	 apenas	 uma	 breve	 nota	 sobre	 a	 importância	 do	

papel	da	documentação.	Para	Philips	o	potencial	da	documentação	no	seu	caso	está	direcionado	

para	 divulgação	 e	 acessibilidade	 dirigida	 a	 diversos	 públicos,	 fator	 que	 expande	 o	 trabalho	 nas	

suas	palavras	(Philips,	2009),	apresentando-nos	um	website	com	o	arquivo	de	imagens	e	vídeos	da	

sua	 prática.	 Na	 sua	 tese,	 Phillips	 aborda	 o	 tema	 sem	 preocupações	 sobre	 o	 papel	 da	

documentação	para	a	construção	de	si,	encontrando	desde	já	um	ponto	de	diferenciação	que	está	

relacionado	claramente	com	o	modo	como	a	performance	de	ambas	as	artistas,	opera.	No	caso	da	

prática	desta	investigação,	a	performance	é	encenada	para	a	câmara,	em	alguns	casos	sem	público	

presencial.	 Neste	 sentido	 parece-nos	 pertinente	 uma	 compreensão	 da	 performance	

autobiográfica	como	uma	prática	cujo	processo	de	documentação	é	essencial.	Registar	as	ações	

dirigidas	para	uma	câmara	é	uma	forma	de	querer	olhar	para	o	passado,	e	posteriormente	olhar	a	

verdade	 da	 realidade	 desse	 passado.	 Deirdre	 Heddon	 autora	 do	 livro	 Autobiography	 and	

Performance	(2008)	é	um	dos	nomes	incontornáveis	que	tem	pesquisado	sobre	a	autobiografia	na	

performance	como	problema	transversal	a	diferentes	tipologias	das	quais	se	inclui	especificidades	

como	performance	art,	práticas	site-specific,	prática	autobiográfica	solo,	para	citar	alguns.35	 Entre	
																																																													
35	 Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	11	
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várias	 direções	 que	 o	 seu	 estudo	 assume,	 fica	 evidente	 que	 é	 no	 território	 do	 teatro	 que	 há	 o	

maior	 número	 de	 trabalhos	 assumidamente	 autobiográficos.	 Mas	 é	 talvez	 o	 tom	 que	 Heddon	

adota	no	seu	estudo	que	nos	inspirou	mais.	Uma	generosidade	para	com	a	prática	dos	artistas	que	

é	visível	logo	no	início	da	introdução	quando	atribui	a	uma	performance	de	Bobby	Baker	a	razão	

do	 seu	 interesse	 pela	 performance	 e	 pela	 autobiografia.	 Heddon	 diferencia	 a	 performance	

autobiográfica	e	a	autobiografia	na	performance	para	refletir	sobre	alguns	conceitos	relacionados	

com	práticas	que	usam	dados	pessoais	como	material	principal.	A	autobiografia	na	performance	

permite	a	construção	de	si	mesmo	através	da	encenação	de	si.	A	performance	autobiográfica	traz	

à	 tona	o	eu	como	um	papel	desempenhado,	ao	 invés	de	uma	 identidade	essencial	ou	natural.36	

Estas	distinções	são	fundamentais	para	refletir	sobre	o	que	a	autobiografia	na	performance	pode	

ser	como	objeto.	Podemos	configurar	desde	já	a	nossa	hipótese:	

	

-	A	importância	do	vivido	e	do	quotidiano,	e	a	sua	representação,	no	que	diz	respeito	à	construção	

de	uma	escrita	de	si,	onde	a	documentação	possui	um	papel	fundamental	neste	processo.	

	

Reiteramos	a	hipótese	de	Heddon	na	capacidade	transformadora	da	performance	em	reinventar	a	

vida,	 não	necessariamente	narrando	 acontecimentos	 passados.	A	 autobiografia	 na	performance	

atua	 no	 aqui	 e	 agora,	 o	 que	 possibilita	 falar	 de	 experiências	 presentes,	 considerando-as	 e	

modificando-as.	 Deste	modo,	 falamos	 de	 autobiografia	 na	 performance	 porque	 a	 prática	 desta	

investigação	tem	o	seu	foco	em	alguns	aspetos	da	história	de	vida	da	artista:	sou	sempre	eu,	a	que	

faz	a	ação,	a	que	regista	e	a	que	observa.	O	self	em	performance	é	o	mesmo	self	representado.37	

Então	 quais	 as	 problemáticas	 que	 a	 documentação	 levanta	 a	 uma	 prática	 de	 autobiografia	 na	

performance?	

A	documentação	em	performance	pode	ter	vários	meios	e	adquirir	vários	suportes,	desde	textos	

escritos	que	podem	ser	publicados	como	performance	como	por	exemplo	o	livro	de	instruções	de	

Yoko	Ono	Grapefruit	 de	1964.	Registos	de	performance	ao	 vivo	 apresentadas	em	photo-collage	

cuja	sequência	de	imagens	narra	a	ação	como	em	Action	Escalade	non-anesthésiée38	 de	Gina	Pane	

(1971),	ou	La	Filature	 (1981)	de	Sophie	Calle	 impresso	em	díptico.	Registos	de	performance	que	

																																																													
36	 Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	39	
37	 Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	8	
38	 In	https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKaGr5K/reaeGj	[acedido	em	08/12/2016]	
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podem	ser	editados	em	livro	de	artista39	 narrando	o	que	se	passou	como	Fall	(1970)	de	Bas	Jan	

Ader.	 Ou	 30	 November/	 30	 November	 (1979)	 de	 Marina	 Abramovic/	 Ulay,	 Ulay/	 Marina	

Abramovic,	em	que	as	imagens	assumem	a	intenção	da	performance:	Não	acontecendo	aí	quase	

nada.40	 Casos	em	que	o	registo	no	livro	assume	carácter	de	apontamento	como	Behavior	fields	…	

Notes	 on	 the	 development	 of	 a	 show	 de	 Vito	 Acconci	 (1973).	 Destacamos	 ainda	 exemplos	 de	

registos	 em	 livro	 –	 registos	 de	 performances	 realizadas	 para	 uma	 câmara	 em	 estúdio	 -,	

acompanhando	texto	como:	um	plano	de	ação.41	 Como	por	exemplo,	Les	Morts	pour	rire	 (1974)	

de	Christian	Boltanski,	La	Femme	et.…	(1975)	de	Annette	Messager	ou	ainda	Days	Off.	A	Calendar	

of	 Happenings	 (1975)	 de	 Allan	 Kaprow.	 Registos	 em	 vídeo	 analógico	 por	 exemplo	 super	 8	 ou	

16mm	 indicando	 a	 inexistência	 de	 pós	 edição,	 como	 em	 Compression	 –	 Fern	 (1970)	 de	 Dennis	

Oppenheim,	 Shoot	 (1971)	 de	 Chris	 Burden,	 Sweatting	 blood	 (1973)	 de	 Ana	 Mendieta,	 ou	

Videotapes	 (1974-1977)	 de	 Sonia	 Andrade,	 para	 citar	 alguns	 nomes	 artistas	 de	 referência.42	

Dentre	os	vários	meios	e	suportes	destacamos	os	registos	em	fotografia	analógica	por	existir	uma	

afinidade	 processual	 entre	 o	 nosso	 objeto	 de	 investigação	 e	 as	 performances	 que	 datam	 da	

década	 de	 70	 aproximadamente.	 As	 várias	 categorias	 existentes	 dentro	 da	 documentação	

fotográfica	 serão	 desenvolvidas	 no	 capítulo	 3.	 No	 entanto	 propomos	 neste	 ponto	 reconhecer,	

numa	primeira	observação,	como	é	que	alguns	artistas	identificaram	o	seu	processo	de	registo	e	

de	que	modo	se	relacionam	com	a	construção	de	autobiografia.	

Em	 2014	 o	 Museu	 Reina	 Sofia	 apresentou	 a	 exposição	 Formas	 Biográficas.	 Construcción	 Y	

Mitologia	 Individual	onde	estavam	expostos	um	conjunto	de	obras	que	apontam	várias	direções	

da	 construção	biográfica,	 com	 foco	no	 indivíduo	 como	artista	e	 a	 sua	memória,	 evidenciando	o	

trabalho	 biográfico	 e	 autobiográfico.	 Ou	 seja,	 a	 identidade	 individual	 e	 a	 biografia	 pessoal	 na	

origem	 e	 expansão	 da	 arte	 no	 século	 XX.	 A	 exposição	 é	 ainda	 uma	 referência	 que	 evidencia	 a	

relação	entre	biógrafo	e	biografado;	uma	exposição	que	valoriza	o	 relato	do	artista	 sobre	a	 sua	

																																																													
39	 No	ano	de	2014	foram	editados	os	livros	Mulher-Livro	e	Registos	de	um	corpo	efémero	como	meio	para	
explorar	outros	formatos	além	da	fotografia	impressa.	O	Manual	de	Ação	pode	ser	consultado	no	capítulo	
4.	
40	 Tradução	Livre:	ne	s’y	passe	presque	rien.	Moelglin-Delcroix,	A.	(2011)	Esthétique	du	Livre	D’Artiste	(...)	p.	
290	
41	 Tradução	Livre:	un	plan	d’action.	Moelglin-Delcroix,	A.	(2011)	Esthétique	du	Livre	D’Artiste	(...)	p.	144	
42	 Os	 artistas	 enunciados	 são	 alguns	 nomes	 de	 referência	 que	 datam	 essencialmente	 da	 década	 de	 70	
porque	as	performances	da	prática	desta	investigação	são	registadas	com	meios	analógicos.	Excluem-se	os	
registos	áudio	por	se	afastarem	dos	meios	e	técnicas	usados	no	objeto	desta	investigação.	
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própria	vida,	seja	ela	mais	autêntica,	ficcionada,	ocultada,	desejada.43	 O	catálogo	desta	exposição	

possui	um	breve	capítulo	dedicado	exclusivamente	a	dois	artistas	Vienenses:	Valie	Export	e	Günter	

Brus,	que	encontraram	na	construção	de	ações	em	espaço	público	uma	forma	de	construir	uma	

escrita,	 usando	 os	 seus	 corpos	 em	 performance.	 Destas	 ações	 resultam	 na	 maioria	 das	 vezes	

registos	 fotográficos	 (no	 caso	 dos	 dois	 artistas	 também	 o	 desenho),	 que	 são	 considerados	

enquanto	imagens	e	rastos,	ou	seja,	uma	imagem	que	testemunha	uma	ação	como	um	rasto.44	 As	

imagens-ações	 contribuem	 para	 uma	 espécie	 de	 abertura	 na	 discussão	 teórica	 sobre	 a	

performatividade	 da	 documentação	 da	 performance	 que	 garante	 a	 participação	 da	 fotografia	

como	 testemunha	 do	 evento,	 mas	 também	 sobre	 a	 qualidade	 destas	 imagens	 traçarem	 uma	

escrita,	mais	precisa	ou	mais	 imaginária.	Outros	termos	têm	surgido	tais	como	foto-performance	

ou	 vídeo-performance	 a	 fim	 de	 atribuir	 o	 mesmo	 destaque	 ao	 ato	 e	 ao	 registo	 (ou	 meio	 de	

registo),	em	que	ambos	são	indissociáveis.45	

Como	 constataremos	 no	 capítulo	 3.	 a	 discussão	 teórica	 sobre	 o	 papel	 da	 documentação	 da	

performance	 traz	algumas	questões	ao	nosso	objeto	de	 investigação	na	medida	em	que	muitos	

têm	 sido	 os	 contributos	 que	 consideram	 a	 documentação	 uma	 questão	 que	 diz	 respeito	 à	

linguagem	artística	da	 fotografia	ou	do	vídeo.	Neste	assunto,	autores	como	Philip	Auslander	em	

The	Performativity	of	Performance	Documentation	e	Peggy	Phelan	em	Unmarked:	The	Ontology	of	

Performance	vão	desenvolver	posições	distintas	que	estudamos	no	capítulo	3.	A	necessidade	de	

reter	a	experiência	da	performance	difere	dos	interesses	particulares	dos	artistas	o	que	contribui	

para	a	complexa	relação	entre	a	performance	e	a	sua	documentação,46	 nomeadamente	quando	

relacionada	a	natureza	efémera	da	performance	e	a	ideia	de	permanência	que	a	memória	inscrita	

na	 documentação	 ativa.	 O	 assunto	 da	 documentação	 na	 discussão	 teórica	 da	 performance	

introduz	 a	 questão	 da	 representação	 descentrando-a	 da	 atuação,	 do	 ato	 ao	 vivo.	 Contudo	

pensamos	existirem	outras	considerações	neste	assunto	como	a	natureza,	os	limites	e	qualidades	

da	documentação,	a	própria	organização	da	documentação.	Não	será	que	a	documentação	sujeita	

																																																													
43	 Borja-Villel	como	mencionado	em	Chevrier	(2013)	p.9	
44	 Chevrier,	J.-F.	(2013)	Formas	Biográficas.	Construcción	Y	Mitologia	Individual,	p.	306	
45	 Alonso,	 Rodrigo	 (1997).	 Performance,	 fotografia,	 y	 video:	 la	 dialéctica	 entre	 el	 acto	 y	 el	 registro.	 In	
http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/dialectica.php	[acedido	em	04-13-2012]	
46	 Na	Parte	II	aprofundaremos	as	tensões	entre	a	documentação	e	a	performance	considerando-os	como	
parte	de	um	processo	de	constituição	de	si.	
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o	artista	a	 selecionar,	 a	 cristalizar	os	momentos-chave,	a	 resumir,	 sintetizar	numa	sequência	de	

imagens,	uma	ação?	E	quando	a	documentação	procura	ser	autobiográfica?	

	

1.2.	A	NECESSIDADE	DE	ESTUDOS	SOBRE	METAPERFORMANCE	

	

A	metaperformance	 é	 um	 conceito	 oriundo	da	prática	 desta	 investigação,	 fruto	de	uma	análise	

que	 considera	 a	 ação	 e	 os	 seus	 desdobramentos	 como	 performance.	 A	 necessidade	 em	 reunir	

conteúdo	originário	da	prática	da	performance	autobiográfica,	é	fundamentada	por	Heddon	que	

relata	a	sua	vasta	experiência	de	docência	no	ensino	superior.	A	investigação	em	prática	artística	

consolida	as	inquietações	existentes	nas	práticas	e	as	problemáticas	que	essas	práticas	levantam	

(Heddon,	 2008).	 Contudo,	 por	 existir	 dificuldade	 em	 abarcar	 todas	 as	 inquietudes	 relacionadas	

com	 a	 prática	 desta	 investigação,	 sublinhamos	 algumas	 caraterísticas	 que	 nos	 parecem	

fundamentais	 para	 serem	 apreciadas	 em	 contexto	 académico:	 entre	 performances	 de	 carácter	

doméstico	 sem	 público	 além	 da	 artista,	 encenadas	 para	 a	 câmara	 fotográfica-	 vídeo,	 ou	

performances	 ao	 vivo	 para	 público	 presencial	 e	 câmara	 fotográfica-vídeo,	 ou	 performances	 em	

espaço	 público	 para	 uma	 câmara	 fotográfica-vídeo	mas	 sem	que	 os	 transeuntes	 percebam	que	

estão	a	 assistir	 a	uma	performance	–,	 há	um	denominador	 comum	que	é	 a	 ação	dirigir-se	para	

onde	a	câmara	está	situada.	Destacamos,	como	mencionado	no	ponto	1.1	deste	capítulo,	que	os	

registos	 e	 a	 observação-reflexão	 dos	 registos	 são	 partes	 da	 performance.	 A	 categoria	 de	 auto-

registo	 é	 desenvolvida	 no	 capítulo	 3,	 no	 ponto	 3.3.d.	 Os	 registos	 e	 a	 observação-reflexão	 dos	

mesmos	 são	 uma	 proposta	 que	 dirige	 a	 si	 mesma,	 processo	 que	 potencia	 o	 conceito	

metaperformance	por	nós	identificado	nesta	investigação.	

O	 que	 é	 a	 metaperformance?	 Entendemos	 o	 conceito	 de	 duas	 formas	 abrindo-se	 a	 uma	

compreensão	mais	 detalhada.	 Por	 um	 lado,	 compreender	 a	 performance	 (na	 especificidade	 da	

autobiografia)	 e	 por	 outro	 lado	 compreender	 o	 potencial	 da	 performance	 enquanto	meta.	 A	

artista	pensa-se	em	performance,	mas	a	documentação	que	dirige	a	si	é	também	uma	forma	de	se	

pensar	fora	dela.	Ou	seja,	esta	parte	do	processo	contempla	o	potencial	de	metaperformance	por	

intermédio	da	documentação;	as	fotografias	e	os	vídeos	dão	corpo	à	experiência	desse	olhar	sobre	

si.	Meta	 porque	 a	 artista	 exerce	 uma	 reflexão	 sobre	 si	 em	 performance	 por	 intermédio	 dos	

registos,	esse	é	o	objetivo	numa	primeira	fase,	o	que	afigura	trazer	para	o	essencial	da	discussão	a	

documentação	visual	fotografia-vídeo.	A	presença	da	câmara	na	ação	confirma	em	última	análise	
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que	 procura	 obter	 as	 imagens	 que	 provem	 que	 a	 ação	 decorreu,	 ainda	 que	 de	 um	 modo	

encenado.	 A	 performance	 (a	 ação	 performativa,	 registar	 a	 ação	 e	 observar	 os	 registos)	 é	 uma	

escrita	de	si.	Sobre	o	conceito	meta	na	ação-performance	a	artista	está	consciente	de	uma	câmara	

durante	 o	 ato	 porque	 é	 a	 sua	 escolha,	 no	 sentido	 em	 que	 sabe	 que	 está	 a	 ser	 observada	 pela	

câmara.	A	câmara	fotografia-vídeo	é	uma	ferramenta	exterior,	mecânica,	que	aparentemente	não	

interfere	 na	 ação.	 No	 entanto	 o	 tipo	 de	 captação	 de	 imagem	 e	 o	 modo	 como	 organiza	

posteriormente,	em	sequência,	os	 registos,	 são	aspetos	que	revelam	pistas	sobre	o	modo	como	

viveu	aquela	experiência	no	espaço	e	no	tempo.	Também	porque	é	a	própria	que	decide	questões	

técnicas	 quanto	 ao	 meio,	 ao	 ângulo	 de	 filmagem	 ou	 iluminação,	 mas	 também	 o	 modo	 como	

imaginou	previamente	as	imagens	exprime	a	reflexão	do	conceito	meta:	um	registo	que	a	artista	

quer	 construir	 sobre	 si	 própria.	 O	 potencial	 de	 metaperformance	 está	 mais	 destacado	 no	

procedimento	da	observação-reflexão	dos	registos:	o	juízo	de	si	sobre	si.	No	nosso	entender	este	

processo	alimenta	a	prática	de	performance	como	desenvolveremos	no	capítulo	5.	

	

Desde	a	 sua	génese	que	a	performance	 tem	 sido	uma	disciplina	que	 cria	 ruturas	 com	os	meios	

artísticos	pré-existentes.	A	força	desta	prática	tem	sido	interrogar	e	substituir	o	estatuto	de	obra	

de	 arte	 pela	 fixação	 de	 um	 discurso	 de	 reação	 ao	 mundo	 da	 arte.	 Em	 The	 Radicalisation	 of	

Modernity,	 Isabel	 Carlos	 convoca	 a	 performance	 como	 uma	 antítese	 da	 morte	 do	 autor	

valorizando	 a	 presença	 do	 corpo	 do	 artista	 como	 uma	 assinatura,	 apesar	 do	 fenómeno	 de	

deterioração	do	estatuto	do	indivíduo	no	interior	da	sociedade	de	massas	e	na	progressiva	ameaça	

da	 individualidade	 em	 que	 consiste	 esse	 sistema.47	 A	 performance	 orienta-se	 nesta	 ordem	 dos	

acontecimentos:	 projeta	 o	 discurso	 da	 performance	 para	 si	 mesma	 questionando	 a	 forma	 de	

produção	 e	 os	 seus	 objetos	 envolvidos,	 nomeadamente	 a	 documentação,	 para	 a	 pensar	 não	

apenas	 enquanto	 reprodução	 do	 ato,	 fugindo	 ao	 regime	 de	 consumo	 das	 imagens,	 mas	 no	

potencial	 dos	 seus	 tormentos	 para	 a	 produção	 artística	 e	 para	 a	 constituição	 de	 sujeito,	

instabilizando-as,	 vivenciando-as.48	 	 O	 conceito	 de	metaperformance	 afirma	 a	 autobiografia	 na	

performance	 não	 enquanto	 um	 género	mas	 enquanto	 qualidade,	 porque	 a	 performance	 possui	

caraterísticas	autobiográficas	per	si:	

	

																																																													
47	 Carlos,	I.	(1992)	Performance	ou	a	Arte	num	Lugar	Incómodo,	p.	80	
48	 Carlos,	I.	(1991)	The	Radicalisation	of	Modernity,	p.	81	
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Uma	 manifestação	 subjetiva,	 introvertida,	 em	 que	 o	 indivíduo	 e	 os	 seus	 problemas	

psicológicos	e	existenciais	são	o	centro,	não	se	esforçando	(pelo	contrário)	em	obliterar	

a	 linha	 de	 demarcação	 entre	 a	 arte	 e	 a	 vida,	 não	 tentando	 que	 o	 público	 seja	 um	

participante	ativo	e	empenhado.49	

	

De	modo	semelhante	Heddon	sustenta	que	a	presença	do	self	em	todos	os	atos	de	produção	é	

algo	 que	 não	 pode	 deixar	 de	 acontecer,	 manifestando	 que	 há	 naturalmente	 um	 conjunto	 de	

interesses	e	de	vozes	que	assumimos,	ou	não	(Heddon,	2008).	Contudo	é	necessário	introduzir	a	

metaperformance	 no	 enquadramento	 teórico	 da	 autobiografia	 na	 performance,	 para	 pensar	 a	

autobiografia	além	de	uma	abordagem	tradicional	na	qual	a	vida	do	seu	autor	e	a	sua	presença	

são	o	assunto	da	performance.	 	

O	escritor	José	Saramago	refere-se	à	autobiografia	como	sendo	algo	que:	Em	tudo	ela	se	introduz	

(...),	 como	 uma	 delgadíssima	 lâmina	 metida	 na	 fenda	 da	 porta	 e	 que	 faz	 saltar	 o	 trinco,	

devassando	a	casa.50	 A	autobiografia	toma	de	assalto	a	nossa	casa,	ou	o	que	há	de	mais	íntimo	e	

escondido,	mas	também	o	que	há	de	mais	comum	e	exposto:	

	

A	não	ser,	e	esta	hipótese	me	tranquiliza,	que	me	esteja	afinal	revelando	pelos	meios	

tradicionais	da	autobiografia,	escondendo	nela	menos	do	que	é	 costume,	embora	de	

alguma	 maneira	 me	 veja	 perdedor	 na	 aposta	 inicial,	 que	 era	 a	 de	 dizer	 de	 mim,	

parecendo	não.51	

	

A	 autobiografia	 é	 uma	 forma	 de	 conhecimento	 (Saramago	 aproxima	 autobiografia	 da	 razão,	

igualando-as)	que	se	situa	no	patamar	das	premonições,	porque	o	desdobramento	do	autor	 lhe	

possibilita	 conhecer	 antes	 de	 ver:	 Falaria	 de	 premonições	 outra	 vez	 se	 quisesse,	mas	 sendo	 eu	

aquele	que	escreve	e	ao	mesmo	tempo	sente,	decido	que	não	quero,	com	o	poder	duplo	que	me	dá	

a	 dupla	 qualidade	 de	 vedor	 e	 de	 visto.52	 Na	 escrita	 autobiográfica,	 este	 processo	 ocorre	 por	

intermédio	 da	 relação	 entre	 o	 eu	 autobiografado	 e	 o	 eu	 observado	 num	 processo	 de	
																																																													
49	 Idem	
50	 Saramago,	J.	(2006)	Manual	de	Pintura	e	Caligrafia,	p.	203	
51	 Idem,	p.204	
52	 Idem,	p.205	
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espelhamento	das	experiências	vividas	e	partilhadas.	Dá-se	então	um	movimento	duplo	em	que	o	

autor	 constrói	 uma	 figura,	 ou	 desfigura,	 a	 identidade	 representada.	 Este	 processo	 de	 des-

figuração53	 aponta	 para	 um	 entendimento	 da	 autobiografia	 não	 como	 um	 género	 que	 confere	

conhecimento	sobre	o	sujeito	que	narra	a	sua	vida,	mas	como	uma	estrutura	de	 linguagem,	em	

que	dois	sujeitos	se	refletem	mutuamente	e	se	constituem	através	desta	reflexão.54	 	

Isabel	Carlos	no	seu	 texto	The	Radicalisation	of	Modernity	 (1991)	pondera	sobre	a	performance	

enquanto	 disciplina	 artística	 que	 se	 consolida	 como	Art	 du	moi.55	 Uma	Arte	 de	 si	 separa-se	 da	

ideia	de	manufatura	de	um	produto	para	a	afirmação	de	que	a	arte	resultava	de	uma	vivência,	de	

que	se	identificava	com	a	vida,	a	arte	como	processo.	Um	dos	aspetos	fundamentais	deste	texto	é	

que	 abre	 espaço	 para	 pensar	 a	 performance	 fora	 da	 ideia	 de	 um	 corpo	 em	 representação:	 a	

distinção	entre	o	corpo-ser	e	o	corpo-representação	anulando	a	distinção	entre	arte	e	vida	(Carlos,	

1991).	 Se	 considerarmos	 as	 práticas	 de	 performance	 com	o	 intuito	 de	 captação	pela	 câmara,	 o	

assunto	da	representação	passa	para	a	documentação,	como	é	exemplificado	na	proposta	teórica	

sobre	 a	 performatividade	 da	 documentação	 da	 performance	 de	 Philip	 Auslander.	 O	 autor	

apresenta	 duas	 categorias	 distintas	 relativas	 ao	 papel	 da	 documentação	 na	 performance;	 entre	

teatral,	a	performance	que	é	encenada	para	a	câmara	como	em	Leap	into	the	void	(1960),	de	Yves	

Klein,	e	documental	em	que	o	registo	procura	confirmar	a	performance	como	é	o	caso	de	Shoot	

(1971),	 de	 Chris	 Burden.	 Destas	 distinções	 pensamos	 ainda	 ser	 necessário	 analisar	 alguns	

exemplos	 em	 que	 os	 artistas	 dirigem	 a	 si	 e	 aos	 outros	 as	 suas	 documentações.	 Avançamos,	

acreditando	 no	 potencial	 da	 metaperformance	 como	 uma	 operação	 que	 possibilita	 o	 artista	

conhecer-se	a	si	próprio,	mas	no	sentido	também	de	exercer	incerteza	sobre	si	próprio,	e	que	este	

objeto	escrito	veio	intensificar,	como	veremos	no	capítulo	5.	

	

CAPÍTULO	 2.	 A	 AUTOBIOGRAFIA	 NA	 PERFORMANCE	 NO	 QUADRO	 TEÓRICO	 DA	 ESTÉTICA	 DA	

EXISTÊNCIA	

	

																																																													
53	 de	Man,	P.	(1979)	Autobiography	as	De-facement.	
54	 Guasch,	A.	M.	(2009)	Autobiografías	Visuales.	Del	Archivo	al	Índice,	p.	18	
55	 Isabel	Carlos	refere-se	a	Art	du	moi,	conceito	cunhado	por	Birgit	Pelzer,	enquanto	conceito	que	aplicado	
à	performance	possibilita	a	afirmação	de	um	eu.	
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A	prática	de	performance	desta	investigação	opera	numa	relação	estreita	entre	o	mundo	exterior	

e	 o	mundo	 interior	 da	artista,	 como	 vive	 e	 como	 se	 relaciona	 com	 os	 outros	 e	 com	 o	mundo;	

relações	 que	 este	 texto	 procura	 reconhecer	 e	 não	 tanto	 justificar.	 Colocamos	 a	 prática	 de	

performance	desta	investigação	no	quadro	teórico	da	Estética	da	Existência,	contributo	de	Michel	

Foucault.	 Foucault	 dirige	 o	 assunto	 da	 formação	 do	 sujeito	 para	 um	modo	 de	 viver	 a	 vida	 por	

intermédio	de	um	conjunto	de	regras	ou	técnicas	de	si	que	potenciam	o	sujeito	modificar-se	ou	

transformar-se.	Um	modo	de	viver	a	vida	como	uma	obra	de	arte.	Quisemos	compreender	de	que	

modo	 a	 autobiografia	 na	 performance	 potencia	 a	 constituição	 de	 si.	 Apontamos	 dois	 tipos	 de	

constituição	 de	 si	 em	 performances	 com	 foco	 na	 autobiografia:	 a	 performativa	 e	 a	 meta-

performativa.	Da	performativa	surgiu	a	necessidade	de	relacionar	a	construção	de	autobiografia	

na	literatura	e	na	performance	que	é	realizada	para	um	público	presencial.	Alguns	tópicos	foram	

destacados	 como	 constrangimentos,	 porque	 na	 relação	 desses	 tópicos	 com	 a	 prática	

(investigação)	 surgiram	dúvidas.	 São	 eles	 temporalidade,	 autenticidade,	 factualidade	 e	 ficção.	 A	

prática	desta	investigação	trata	de	performance	que	é	encenada	para	a	câmara	fotografia-vídeo.	

Contudo,	 desta	 característica	 surge	 a	 constituição	 meta-performativa.	 A	 constituição	 meta-

performativa	dirige-se	no	sentido	de	refletir	sobre	a	performance	que	acontece	para	ser	registada	

e	 a	 observação-reflexão	 posterior	 dos	 registos	 como	 um	 exercício	 autobiográfico.	 Acreditamos	

que	os	registos	da	performance	possibilitam	testemunhar	e	preservar	a	experiência	performativa,	

mas	também	potenciam	a	continuidade	da	prática.	

	

2.1.	ESTÉTICA	DA	EXISTÊNCIA	E	A	CONSTITUIÇÃO	DE	SI	

	

Mas	a	vida	de	cada	indivíduo	não	poderia	ser	uma	obra	de	arte?	Porque	é	que	um	candeeiro	ou	

uma	casa	são	objetos	de	arte	e	a	nossa	vida	não?	 56	

	

Esta	secção	enquadra	a	autobiografia	na	performance	dentro	da	problemática	de	inserir	a	arte	na	

vida.	 A	 performance	 é	 uma	prática	 artística	 privilegiada	 para	 estabelecer	 um	nexo	 entre	 arte	 e	

																																																													
56	 Michel	Foucault,	(1994/2001),	A	propos	de	la	généalogie	de	l’éthique:	aperçu	du	travail	en	cours.	In	“Dits	
et	écrits”,	Gallimard,	n°326,	p.392.		

Tradução	livre:	Mais	la	vie	de	tout	individu	ne	pourrait-elle	pas	être	une	œuvre	d’art?	Pourquoi	une	lampe	
ou	une	maison	sont-ils	des	objets	d’art	et	non	pas	notre	vie?	
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vida.	A	nossa	proposta	parte	dos	desdobramentos	da	prática	desta	investigação	(ação,	registos	e	

observação-reflexão)	 como	 uma	 possibilidade	 para	 a	 constituição	 de	 si.	 Auxiliamo-nos	 do	

contributo	 teórico	de	Michel	Foucault	nomeadamente	o	 texto	Une	esthétique	de	existence	para	

refletir	sobre	esta	hipótese.	 	

	

A	razão	de	existirmos	neste	momento	presente,	de	estarmos	aqui	e	não	em	outro	lugar	-	o	facto	

de	eu	ser	justamente	eu	e	não	outro,	o	facto	de	eu	ser	em	vez	de	não	ser57como	refere	Arendt	-	é	

o	ponto	de	partida	da	prática	que	constitui	a	tese.	A	prática	é	a	performance,	pois	permite	pensar	

e	agir	no	momento	em	que	a	artista	vivencia	a	ação,	o	que	 impõe	uma	certa	consciência	de	si,	

quer	 na	 ação	 que	 cria,	 quer	 no	 modo	 como	 vai	 pensar	 as	 suas	 ações.	 Por	 exemplo,	 as	

performances	 inserem-se	 na	 vida	 quotidiana	 como	 um	modo	 de	 atuar	 na	 vida.	 O	 ato,	 que	 na	

maioria	das	vezes	dirige	a	si	mesma,	enquadra-se	no	que	Arendt	refere	sobre	a	tarefa	do	homem	

tornar-se	subjetivo,	tornar-se	um	ser	que	existe	conscientemente	e	que	leva	conscientemente	em	

conta	as	implicações	paradoxais	da	sua	vida	no	mundo.58	 A	autobiografia	na	performance	é	uma	

prática	que	 integra	a	procura	de	si,	 tal	como	Montaigne	para	quem	a	escrita	era	uma	forma	de	

olhar	para	 si:	Quem	sou	eu?	Pergunta	a	 si	próprio.	 Tenta	olhar-se	do	exterior,	 ver-se	 “como	um	

outro”.	 Espia-se,	 observa-se,	 critica-se	 e	 estuda-se	 e,	 ao	 escrever,	 transforma-se	 “na	 minha	

metafísica,	na	minha	física.59	

Na	 prática	 desta	 investigação,	 os	 desdobramentos	 são	 modos	 de	 agir,	 como	 observar-se	 e	

analisar-se.	 Pensamos	 que	 os	 desdobramentos	 são	 análogos	 aos	 de	 Montaigne,	 para	 quem	 a	

escrita	dos	ensaios	era	uma	forma	de	se	modificar:	 “eu	analiso-me”	 ininterruptamente,	 também	

acentua	 que,	 sem	 cessar,	 se	 corrige.60	 Podemos	 aproximar-nos	 de	 um	 entendimento	 destes	

desdobramentos	 através	 da	 noção	 de	 cuidado	 de	 si	 que	 Michel	 Foucault61	 enuncia	 em	 Une	

esthétique	de	l’existence:	Ideia	segundo	a	qual	a	principal	obra	de	arte	que	nos	deve	preocupar,	a	

																																																													
57	 Arendt,	H.	(2001),	Compreensão	Política	e	outros	ensaios,	p.	96	
58	 Idem	
59	 Zweig,	S.	(2016)	Montaigne,	p.	57	
60	 Zweig,	S.	(2016)	Montaigne,	p.	60	
61	 Michel	 Foucault	 desenvolve	 a	 estética	 da	 existência	 num	 conjunto	 de	 textos	 como	 L’écriture	 de	 soi	
(1983);	Usage	 des	 plaisirs	 et	 techniques	 de	 soi	 (1983);	 L’éthique	 de	 souci	 de	 soi	 comme	 pratique	 de	 la	
liberté,	(1983);	Une	Esthétique	de	L‘existence	(1983)	e	Les	Techniques	de	Soi	(1983),	mencionado	em	Dits	et	
Écrits	IV	1980-1988,	Gallimard,	Paris	



 

 

43	

zona	superior	onde	devemos	aplicar	os	valores	estéticos,	é	em	si-mesmo,	na	sua	própria	vida,	na	

sua	 existência.62	 Tal	 como	 dissemos	 no	 início	 deste	 capítulo	 a	 Estética	 da	 Existência	 é	 uma	

proposta	de	Foucault	que	vai	estudar,	com	o	apoio	de	textos	da	cultura	greco-romana,	a	relação	

do	sujeito	a	si	próprio.	Foucault	pensa	a	estética	da	existência	como	uma	arte	de	viver	segundo	

práticas	e	ações	que	o	 sujeito	exerce	 sobre	 si	 e	 sobre	o	mundo,	 cujo	objetivo	é	o	 sujeito	em	si	

mesmo.	Esta	noção	coloca	o	sujeito	no	centro	da	própria	existência	o	que	o	conduz	a	saber	viver	

dentro	de	determinada	conduta	e	regras.	Regras	que	levariam	o	sujeito	a	mudar-se,	transformar-

se,	putificar-se,	etc.	Dessas	regras	destacamos	a	que	tem	proximidade	com	a	prática	artística	em	

análise:	

	

4)	 Técnicas	 de	 si,	 que	 permitem	aos	 indivíduos	 realizar,	 sozinhos	 ou	 com	a	 ajuda	 de	

outros,	 um	 certo	 número	 de	 operações	 sobre	 o	 seu	 corpo	 e	 a	 sua	 alma,	 os	 seus	

pensamentos,	o	seu	comportamento,	a	sua	maneira	de	ser;	para	se	transformar	a	fim	

de	 alcançar	 um	 certo	 estado	 de	 felicidade,	 pureza,	 sabedoria,	 perfeição	 ou	

imortalidade.63	

	

As	técnicas	de	si	integradas	no	cuidado	de	si	como	modo	do	indivíduo	se	relacionar	consigo	e	com	

os	 outros,	 potenciam	 a	 construção	 de	 si	 próprio	 pela	 comunicação	 ou	 partilha,	 e	 a	 eventual	

construção	 dos	 outros,	 como	 refere	 Arendt.	 A	 performance	 desta	 investigação	 exige	 convocar	

também	conceitos	de	Hannah	Arendt	que	complementem	o	conceito	de	técnicas	de	si	proposto	

por	Michel	Foucault.	As	performances	aproximam-se	do	que	Arendt	refere	sobre	situação-limite64	

permitindo	 pensar	 determinados	 aspetos	 das	 ações	 performativas	 desta	 investigação	 em	que	 a	
																																																													
62	 Tradução	Livre:	(...)	idée	selon	laquelle	la	principale	œuvre	d’art	dont	il	faut	se	soucier,	la	zone	majeure	
où	 l’on	 doit	 appliquer	 des	 valeurs	 esthétiques,	 c’est	 soi-même,	 sa	 propre	 vie,	 son	 existence.	 Foucault,	M.	
(1980-1988)	Dits	et	Écrits,	p.402	
63	 Tradução	 Livre:	4)	 les	 techniques	 de	 soi,	 qui	 permettent	 aux	 individus	 d'effectuer,	 seuls	 ou	 avec	 l'aide	
d'autres,	 un	 certain	 nombre	 d'opérations	 sur	 leur	 corps	 et	 leur	 âme,	 leurs	 pensées,	 leurs	 conduites,	 leur	
mode	 d'être;	 de	 se	 transformer	 afin	 d'atteindre	 un	 certain	 état	 de	 bonheur,	 de	 pureté,	 de	 sagesse,	 de	
perfection	ou	d'immortalité.	Esta	citação	será	repetida	na	página	XX.	Esta	citação	tem	a	particularidade	de	
se	 referir	 a	 uma	 técnica	 de	 si	 que	 se	 aproxima	 da	 prática	 desta	 investigação.	 A	 sua	 repetição	 reforça	 o	
enquadramento	teórico	na	estética	da	existência.	Foucault,	M.	(1980-1988)	Dits	et	Écrits,	p.796	
64	 A	situação-limite	é	um	conceito	do	filósofo	Jaspers	referido	por	Arendt	no	texto	O	que	é	a	Filosofia	da	
Existência?	 para	 elucidar	 sobre	 uma	 nova	 forma	 de	 filosofia	 que	 procurou	 romper	 com	 a	 filosofia	
tradicional.	Arendt,	H.	(2001),	Compreensão	Política	e	outros	ensaios,	p.109	
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artista	 se	 coloca	 numa	 situação	 constrangedora,	 como	 por	 exemplo	 em	 Studie	 für	 Konsistenz	

(2005),	Studie	 zur	 Identifikation	 (2006),	Studie	über	 zwei	 jhare	der	 liebe	 (2004)	ou	 (des)conforto	

entre	um	corpo	e	um	vestido	(2014).	Arendt	define	a	situação-limite	da	seguinte	forma:	

	

(...)	 o	 homem	 faz	 a	 experiência	 de	 limitações	 que	 se	 transformam	 diretamente	 em	

condições	da	sua	liberdade	e	fundamento	da	sua	ação.	(...)	A	partir	de	tais	situações-

limite,	o	homem	pode	“elucidar”	a	sua	existência,	estabelecer	os	marcos	do	que	pode	e	

do	 que	 não	 pode,	 e	 alcançar	 assim,	 para	 além	 de	 um	 simples	 “ser-resultado”	 uma	

existência	(...)65	

	

No	 nosso	 entender	 as	 ações	 performativas	 da	 prática	 da	 investigação	 estão	 próximas	 das	

situações-limite	pois	as	situações	em	que	me	coloco	levam-me	a	lugares	fronteiriços	de	situações	

limite	 da	 minha	 vida.66 	 Outra	 forma	 de	 repensar	 a	 questão	 da	 situação	 limite	 pode	 ser	

compreendida	em	Jon	McKenzie	na	sua	noção	de	norma-limite	(liminal-norm),	exposta	no	ensaio	

Perform	or	Else:	From	Discipline	to	Performance	(2001).	A	norma-limite	é	a	demonstração	de	como	

uma	força	normativa	se	pode	tornar	mutante	ou	transgressora.	A	título	de	exemplo,	a	noção	de	

limite	 orientou	 os	 ensaios	 de	 Allan	 Kaprow	 na	 indeterminação	 entre	 arte	 e	 vida.	 Uma	

indeterminação	 que	 tem	 como	 efeito	 desfamiliarizar	 o	 familiar,	 prestar	 atenção	 ao	 que	

normalmente	 não	 se	 vê,	 atribuir	 um	 conjunto	 de	 novas	 e	 múltiplas	 funções	 a	 uma	 situação	

normalmente	limitada	por	convenção.67	

A	situação-limite	convoca	um	afastamento68	 do	mundo,	mas	tal	 isolamento	é,	para	Arendt	uma	

forma	de	abalar	sem	descanso,	de	ser	um	apelo	 (...)	permanente	à	 força	vital	de	si	próprio	e	de	

outrem.69	 As	técnicas	de	si	também	não	implicam	um	isolamento	literal	de	alguém	face	a	outro.	

																																																													
65	 Arendt,	H.	(2001),	Compreensão	Política	e	outros	ensaios,	p.	144	
66 	 O	 contexto	 limite	 em	 que	 as	 performances	 desta	 investigação	 se	 inserem	 distanciam-se	 de	
performances	de	extrema	violência	que	foram	já	ensaiadas	por	exemplo	por	Rudolf	Schwarzkogler.	Ou	de	
risco	da	integridade	física	e	psicológica	como	Marina	Abramovic	ou	Yoko	Ono.	
67	 Almeida,	P.	L.	(2009)	La	Dimensión	Performativa	de	la	Práctica	Pictórica	(...),	p.	174	
68	 Esta	 tem	 sido	 uma	 questão	 que	 procuramos	 entender	 na	 prática	 desta	 investigação,	 como	 será	
explicitado	ainda	neste	capítulo	no	ponto	2.2.c.	
69	 Arendt,	H.	(2001),	Compreensão	Política	e	outros	ensaios,	p.	109	
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Neste	sentido	a	observação	de	Montaigne	é	ilustrativa	desta	posição:	ligai-vos	a	vós	não	significa	

que	se	afaste	dos	outros	(...)70	 	

Procurámos	 compreender	 os	 desdobramentos	 enquanto	 escrita	 de	 si	 por	 intermédio	 do	

contributo	teórico	de	Foucault.	Um	modo	de	pensar	sobre	os	desdobramentos	como	modo	de	agir	

em	performance	favorecendo	por	um	lado	a	criação	em	performance,	mas	também	uma	forma	da	

artista	atingir	um	certo	nível	de	libertação	de	si	própria	(“construção	de	si”).	Foucault	possibilitou-

nos	 ainda	 compreender	 os	 desdobramentos	 enquanto	 procedimentos	 de	 libertação	 de	 si	 ou	

procedimentos	de	sujeição.	Os	procedimentos	de	sujeição	encontram	no	trabalho	de	Diana	Taylor	

uma	teorização	importante	na	noção	de	acquiescence	performance,	ou	seja,	ações	de	submissão	

às	 quais	 acedemos	 voluntariamente.71	 Os	 dois	 procedimentos	 –	 sujeição	 e	 libertação	 -	 são	

compatíveis	nas	práticas	de	construção	de	si	como	menciona	Foucault:	

	

Eu	acho	 (...)	que	o	 sujeito	 se	constitui	por	meio	de	práticas	de	 sujeição,	ou	de	 forma	

mais	autónoma	por	meio	de	práticas	de	libertação,	de	liberdade,	como	na	antiguidade,	

a	 partir,	 entenda-se,	 de	 um	 certo	 número	 de	 regras,	 estilos,	 convenções,	 que	

encontramos	no	meio	cultural.72	

	

A	prática	em	estudo	é,	através	da	performance	e	dos	seus	desdobramentos,	uma	forma	de	pensar	

sobre	 si	 a	 fim	 de	 mudar	 alguma	 coisa,	 em	 si	 e	 no	 mundo.	 Foucault	 ajudou-nos	 ainda	 a	

compreender	o	processo	de	ocupar-se	de	si.	A	busca	como	procura	de	si	no	nosso	caso	é	o	motor	

da	performance	(em	estudo)	cuja	razão	de	ser	(…),	ocupar-se	consigo	(...)	é	uma	finalidade	em	si	

mesmo. 73 	 Já	 Montaigne	 auxiliou-nos	 sobretudo	 a	 compreender	 a	 função	 dos	 registos	 da	

performance.	 Stefan	 Zweig	 identificou	 a	 necessidade	 da	 escrita	 ensaística	 de	 Montaigne:	

Montaigne	queixa-se,	 incansavelmente,	da	sua	má	memória,74	 e	do	seu	pensamento	disperso.75	

																																																													
70	 Zweig,	S.	(2016)	Montaigne,	p.	60	
71	 Taylor,	D.	(2007)	The	Archive	and	the	Repertoire.	(...),	p.	49	
72	 Tradução	Livre:	 Je	pense	 (...)	que	 le	 sujet	 se	constitue	à	 travers	des	pratiques	d'assujettissement,	ou	d'	
une	 façon	 plus	 autonome,	 à	 travers	 des	 pratiques	 de	 libération,	 de	 liberté,	 comme,	 dans	 l'	 Antiquité,	 à	
partir,	 bien	 entendu,	 d'un	 certain	 nombre	 de	 règles,	 styles,	 conventions,	 qu'on	 retrouve	 dans	 le	 milieu	
culturel.	Foucault,	M.	(1980-1988)	Dits	et	Écrits,	p.733	
73	 Foucault,	M.	(2011)	A	Hermenêutica	do	Sujeito,	p.	76	 	
74	 Zweig,	S.	(2016)	Montaigne,	p.	55	
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Estes	são	dois	fatores	que	contribuem	para	que	tenha	constituído	um	prazer	particular	na	busca	

de	si	próprio,	não	a	descoberta.76	 Quer	a	ação	da	performance	quer	os	registos	da	performance	

despertam	 na	 artista	 uma	 qualidade	 que	 faz	 sentir	 e	 faz	 pensar.	 Mas	 também	 a	 observação-

reflexão	 dos	 registos	 da	 performance	 (terceiro	 procedimento	 da	 constituição	 de	 si	 e	 da	

performance)	 desencadeia-se	 por	 esses	 mesmos	 valores.	 Neste	 sentido	 reflete	 a	 posição	 de	

Montaigne:	 os	 seus	 “sonhos”,	 as	 suas	 “fantasias”	 que,	 de	 outro	 modo	 se	 perderiam	 uns	 após	

outros,	só	tem	um	meio:	marcá-los	na	margem	de	um	livro,	na	última	página	(...).	Inicialmente,	são	

notas,	 lembretes	 e	 pouco	mais;	 é	 só	 aos	 poucos	 que	 tenta	 estabelecer	 uma	 certa	 relação	 entre	

eles77.	 Uma	 das	 chaves	 para	 encontrar	 o	 nexo	 entre	 registar	 e	 fazer	 a	 performance	 pode	 ser	

encontrado	de	novo	em	Montaigne.	As	notas,	os	textos,	são	para	Montaigne	um	subproduto	um	

derivado	cujo	principal	produto	é	a	vida	da	qual	elas	são	só	estilhaços	e	resíduos:	Viver,	é	a	minha	

profissão	 e	 a	 minha	 arte.78	 Consideramos	 diferentemente	 deste	 sublinhado	 de	 Zweig	 que	 a	

relação	entre	 registo	e	 vida	é	mais	 complexa	na	medida	em	que	 são	 indissociáveis:	 a	 escrita	 (a	

arte)	 interfere	com	a	vida,	não	é	apenas	um	resíduo.	As	ações	construídas	em	performance	e	os	

seus	registos	são	uma	forma	da	artista	assumir	uma	relação	consigo	mesma.	Mesmo	em	casos	em	

que	 os	 registos	 procuram	 ser	 a	 evidência	 de	 uma	 vivência	 real	 e	 verdadeira.	 A	 verdade	 é	 uma	

questão	 muito	 complexa.	 Abordaremos	 esta	 questão	 na	 performance	 apenas	 para	 melhor	

esclarecer	a	relação	entre	performance	e	vida,	a	relação	entre	performance	e	constituição	de	si.	

Do	ponto	de	vista	das	ações	performativas,	a	artista	coloca-se	em	situações	para	se	desprender	de	

algo	 –	 perder	 os	 seus	 documentos	 por	 exemplo	 -	 e	 essa	 é	 uma	 forma	 de	 agir	 sobre	 si,	 real,	

verdadeira.	 Os	 registos	 tentam	 ser	 factuais	 porque	 precisam	 de	 provar	 a	 si	 mesma	 que	 se	

desprendeu.	Por	um	lado,	a	observação	dos	registos	confirma	o	facto	-	isto	foi	-	por	outro	lado	é	

penetrado	 pela	 imaginação	 do	 que	 pode	 ser.	 Contudo	 uma	 performance	 desta	 natureza	 será	

sempre	a	verdade	da	ficção	construída	pela	própria	performance.	Deste	ponto	de	vista	podemos	

compreender	a	afirmação	de	Morão:	

	

Esta	 história	 da	 verdade	 tomaria	 como	 ponto	 de	 vista	 os	 atos	 da	 subjetividade,	 as	

relações	do	sujeito	consigo	mesmo,	não	apenas	como	conhecimento	de	si,	mas	como	
																																																																																																																																																																																																										
75	 Idem	
76	 Idem	
77	 Idem	
78	 Zweig,	S.	(2016)	Montaigne,	p.	57	
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exercício	de	si	sobre	si,	transformação,	trabalho,	relações	entre	a	verdade	e	aquilo	que	

se	 chama	 a	 espiritualidade	 ou	 a	 ascese.	 Ato	 de	 verdade	 e	 experiência	 no	 sentido	

pleno.79	

	

O	objeto	de	investigação	está	assim	mais	próximo	de	um	tipo	de	exercício	de	construção	de	si	por	

intermédio	 dos	 registos,	 e	 que	 afeta	 a	 artista	 através	 da	 observação-reflexão	 dos	 registos.	 Na	

continuidade	do	pensamento	de	Foucault	entendemos	que	o	registar	a	ação	e	observar	os	registos	

são	 um	 exercício	 que,	 mais	 do	 que	 fomentar	 o	 conhecimento	 real,	 verdadeiro	 sobre	 si,	

proporciona	 reconhecer	 o	 efeito	 da	 ação	 performativa	 sobre	 si,	 aquilo	 que	 Foucault	 identifica	

como	controle	das	representações:	

	

Vamos	 passear,	 pela	 manhã,	 e	 testas	 as	 reações	 que	 te	 suscitam	 a	 caminhada.	 O	

objetivo	destes	 (…)	exercícios	não	é	a	decifração	da	verdade,	mas	sim	o	controle	das	

representações.80	

	

Observar	a	ação	performativa	pode	ser	compreendida	então	como	um	procedimento	conclusivo	

da	performance	no	sentido	em	que	possibilita	ponderar	sobre	si	e	sobre	todo	o	processo	artístico.	

Mas	verificamos	que	este	terceiro	procedimento	tal	como	explica	Foucault	pode	originar	também	

a	constituição	além	de	si:	

	

Controle	 das	 representações	 não	 consiste	 em	 decifrar,	 mas	 recordar	 à	 memória	 os	

princípios	de	acção,	afim	de	determinar,	graças	ao	estudo	que	o	individuo	pratica	sobre	

si	próprio,	se	estes	princípios	governam	a	sua	vida.81	

	

																																																													
79	 Morão,	J.	A.	(1993)	A	Verdade	e	Veridição	na	História	da	Subjetividade,	p.	44	
80	 Tradução	 Livre:	 (...)	 on	 va	 se	 promener,	 le	 matin,	 et	 on	 teste	 les	 réactions	 sur	 soi	 que	 suscite	 la	
promenade.	 Le	 but	 de	 ces	 (...)	 exercices	 n’est	 pas	 le	 déchiffrement	 de	 la	 vérité,	 mais	 le	 contrôle	 des	
représentations.	Foucault,	M.	(1980-1988)	Dits	et	Écrits,	p.803	
81	 Tradução	Livre:	contrôle	des	 représentations	ne	consiste	pas	en	un	décryptage,	mais	en	un	 rappel	à	 la	
mémoire	des	principes	d’action,	afin	de	déterminer,	grâce	à	l’examen	que	l’individu	pratique	sur	lui-même,	
si	ces	principes	gouvernent	sa	vie.	Foucault,	M.	(1980-1988)	Dits	et	Écrits,	p.804	
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Neste	momento	podemos	 localizar	 a	prática	da	 seguinte	 forma:	 se	 a	performance	é	um	estudo	

que	 a	artista	 exerce	 sobre	 si	 em	que	 as	 ações	 performativas	 são	os	 exercícios,	 e	 os	 registos	 as	

provas,	a	observação-reflexão	dos	registos	é	o	juízo	-	que	é	feito	de	discernimento	e	cegueira82	 -,	

que	 exerce	 sobre	 si.	 Para	 nós	 este	 último	 procedimento	 lança-nos	 numa	 ideia	 sobre	 todo	 o	

processo	como	um	modo	de	desligar-se	de	si,	desligar-se	dos	seus	pesos,	dos	seus	temores;	uma	

forma	de	se	 libertar.	John	Rajchman	desenvolve	uma	análise	a	partir	da	 ideia	de	escrita	de	si	de	

Foucault.	Para	o	autor	a	escrita	de	si	é	uma	forma	de	engendrar	existências	diferentes:	

	

Isso	introduz	uma	ética	que	não	é	baseada	na	ciência	ou	na	religião	(…)	uma	ética	que	

é	mais	uma	questão	de	escolha	de	vida	do	que	uma	obrigação	abstrata	–	o	problema	

da	escritura	torna-se	estética	da	auto-invenção.83	

	

Rajchman	 contribui	 a	 irmos	 mais	 além	 neste	 ponto.	 A	 nossa	 possibilidade	 é	 que	 viver	 a	 vida	

cuidando	de	si	 tal	 como	a	prática	de	 investigação	sustenta,	é	uma	estética	da	auto-invenção	na	

medida	em	que	a	autobiografia	na	performance,	como	vimos	no	capítulo	1.,	 inclui	uma	margem	

entre	autenticidade	e	ficção.	A	estética	da	auto-invenção	no	nosso	caso	é,	portanto,	uma	prática	

de	si	em	autenticidade	e	ficção,	em	verdade	e	reinvenção.	

Nesta	parte	o	objeto	de	investigação	é	analisado	pela	proposta	teórica	da	Estética	da	Existência	de	

Michel	 Foucault.	 Assim	 evidenciou-se	 o	modo	 como	 a	 performance	 opera	 de	 forma	 análoga	 à	

prática	 de	 cuidado	 de	 si	 analisada	 por	 Foucault.	 Pensamos	 que	 a	 prática	 desta	 investigação	 se	

assemelha	a	uma	prática	de	cuidado	de	si	na	medida	em	que	a	artista	propõe	uma	ação	no	mundo	

para	se	afetar	e	observar-se	posteriormente	como	método	de	autoconhecimento	e	ficção.	A	sua	

preocupação	 é	 lançar	 ao	 mundo	 algo,	 para	 que	 retorne	 a	 si	 (à	 autora)	 para	 depois	 poder	

eventualmente	voltar	a	agir	como	por	exemplo	em	Studie	zur	Identifikation	(2006)	e	na	repetição	

desta	performance	Neue	Studie	zur	Identifikation	(2013).	

	

2.2.	A	CONSTITUIÇÃO	PERFORMATIVA	DE	SI:	ALGUNS	CONSTRANGIMENTOS	

	
																																																													
82	 Referimo-nos	a	cegueira	para	explicar	que	no	processo	de	observação	não	é	possível	ver-se	a	si	própria	
como	é	na	realidade.	
83	 Rajchman,	J.	(1987)	Foucault:	A	Liberdade	da	Filosofia,	p.	36	
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O	assunto	da	autobiografia	nas	artes	plásticas	e	na	performance	tem	sido	desenvolvido	no	sentido	

de	 uma	 formação	 do	 sujeito	 que	 transforma	 o	 que	 é	 do	 território	 do	 privado	 numa	 obra	 que	

aspira	 ser	 coletiva.	 Contudo,	 alguns	 artistas	 lidam	 na	 sua	 prática	 com	 tópicos	 como	 a	

temporalidade,	 a	 autenticidade,	 a	 factualidade	 e	 a	 ficção,	 nem	 sempre	 com	 tranquilidade.	

Primeiramente	os	tópicos	apontam	para	um	conjunto	de	constrangimentos	face	ao	objeto	prático	

desta	 investigação.	Como	se	constitui	a	prática	de	performance	do	nosso	objeto	de	 investigação	

em	 relação	a	 estes	 fatores	 (temporalidade,	 autenticidade,	 factualidade	e	 ficção)?	Consideramos	

um	conjunto	de	constrangimentos	face	à	ideia	de	performance	realizada	ao	vivo	cuja	natureza	é	

efémera.	 Isolamos	 a	 Temporalidade	 porque	 está	 fortemente	 ligada	 à	 condição	 efémera	 da	

performance,	e	porque	no	caso	desta	investigação	as	performances	são	encenadas	para	a	câmara	

fotografia-vídeo.	Os	registos	visuais	de	performances	garantem	que	acedemos	ao	acontecimento	

e	por	isso	os	registos	são	factuais.	No	entanto	a	presença	do	corpo	do	artista	nos	registos	é	o	que	

garante	o	ato	 como	genuíno.	Autenticidade,	 Factualidade	e	Ficção	 são	outros	 constrangimentos	

que	surgem	das	relações	entre	registo	e	ato	efémero.	

	

2.2.a.	TEMPORALIDADE	

	

A	performance	como	prática	artística	que	desafia	convenções	tem	vindo	a	questionar	os	limites	de	

disciplinas84	 como	 a	 dança,	 a	 música,	 o	 teatro,	 as	 artes	 visuais	 e	 as	 tecnologias	 desde	 as	

																																																													
84	 Vários	 autores	 têm	procurado	 definir	 a	performance	 em	 termos	 históricos	 em	 territórios	 como	 o	 das	
artes	 visuais,	 teatro	 ou	 dança,	 existindo	 alguma	 unanimidade	 sobre	 a	 complexa	 fusão	 entre	 técnicas	 e	
expressões:	The	term	“performance	art”	first	appeared	around	1970	to	describe	the	ephemeral,	time-based,	
and	process-oriented	work	of	conceptual	('body')	and	feminist	artists	that	was	emerging	at	the	time.	It	was	
also	 applied	 retrospectively	 to	 Happenings,	 Fluxus	 events,	 and	 other	 intermedia	 Performances	 from	 the	
1960's.	Over	the	past	thirty-five	years,	many	styles	and	modes	of	Performance	have	evolved,	from	private,	
introspective	 investigations	 to	ordinary	 routines	of	everyday	 life,	 cathartic	 rituals	and	 trials	of	endurance,	
site-specific	 environmental	 transformations,	 technically	 sophisticated	 multimedia	 productions,	
autobiographically-based	 cabaret-style	performance,	 and	 large-scale,	 community-based	projects	designed	
to	serve	as	a	source	of	social	and	political	empowerment.	(...)	What	has	come	to	be	called	performance	art	
(...)	 has	 taken	 myriad	 forms,	 a	 result	 of	 this	 interdisciplinary	 nature	 (drawing	 from	 painting,	 sculpture,	
dance,	 theater,	 music,	 poetry,	 cinema,	 and	 video)	 and	 disparate	 influences,	 including	 (...)	 the	 Futurists,	
Dadaists,	 Constructivists,	 Surrealists,	 Abstract	 Expressionism,	 performance	 and	 art	 traditions	 of	 Native	
American	and	non-European	cultures,	feminism,	new	communications	technologies,	and	popular	forms	such	
as	cabaret,	the	music	hall,	vaudeville,	the	circus,	athletic	events,	puppetry,	parades,	and	public	spectacles.	
Brentano	como	mencionado	em	Schechner	(2006),	pág.31	
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vanguardas.	A	performance	enquanto	 fenómeno	efémero,	próximo	da	vida,	 tem	como	objeto	o	

desenvolvimento	e	a	autonomização	do	próprio	ato	criativo,	ou	seja,	é	a	presença	do	corpo	em	

ação	o	instrumento	e	suporte	de	trabalho.	Mas	o	ato	performativo	não	depende	inteiramente	da	

presença	do	corpo	 (ainda	que	a	suponha).	Para	 Judith	Butler,	a	performance	é	o	que	constrói	o	

sujeito	pela	repetição	de	um	ato	fortemente	codificado.	É	algo	que	antecede	o	corpo	e	o	constitui	

pela	 repetição,	 distanciando-se	 da	 teatralidade	 não	 linear	 das	 performances	 que	 tem	 base	 nas	

vanguardas	 históricas.	 Não	 sendo	 a	 presença	 do	 corpo	 uma	 condição	 necessária	 para	 a	

performance,	reconhece-se,	contudo,	que	é	por	essa	presença	que	ela	mais	se	define.	Quando	a	

performance	é	assumida	como	construção	autobiográfica	é	por	 intermédio	do	corpo	que	o	feito	

autobiográfico	 se	 coloca,85	 no	 entando	 parece	 existir	 uma	 certa	 afinidade	 temporal,	 mas	 em	

sentido	inverso.	Ou	seja,	a	performance	oscila	entre	o	agora	e	o	já	aconteceu	pois	no	instante	em	

que	decorre	rapidamente	se	torna	passado.	Contudo,	a	autobiografia	é	um	género	que	implica	um	

processo	retrospetivo	de	construção	de	identidade	do	autor,	uma	prosa	narrativa	escrita	que	diz	

respeito	 à	 pessoa	que	 escreve,	 à	 sua	 existência,	 cujo	 foco	 é	 a	 sua	 vida	pessoal,	 em	particular	 a	

história	 da	 sua	 personalidade. 86 	 A	 performance,	 enquanto	 prática	 que	 tende	 ao	

desaparecimento, 87 	 é	 determinada	 pela	 importância	 da	 existência	 de	 uma	 audiência	 que	

presencie	e	legitime	a	ação.	A	título	de	exemplo	a	artista	Bobby	Baker	em	Drawing	on	a	Mother's	

Experience	(Fig.	1),	narra	a	sua	experiência	maternal	enquanto	vai	construindo	o	que	aparenta	ser	

uma	pintura	com	bolachas	e	outros	alimentos,	fazendo	referência	ao	que	é	ser	mãe,	dona	de	casa,	

artista,	 ficcionando	 os	 seus	 vários	 papéis	 na	 vida.	 Para	 Baker	 esta	 é	 uma	 forma	 subversiva	 de	

encontrar	a	sua	voz	política	sobre	esse	assunto.88	

	

																																																													
85	 Diego,	E.	D.	(2011)	No	soy	yo.	Autobiografia,	Performance	y	los	nuevos	espectadores,	p.	216	
86	 Lejeune,	P.	(1989)	On	Autobiography,	p.	4	
87	 Phelan,	P.	(1993)	Unmarked:	The	Ontology	of	Performance,	p.	88	
88	 I	built	on	my	experience	of	using	my	own	true	stories,	blending	this	with	a	commentary	on	domesticity,	
motherhood	 and	 the	 role	 of	 the	 artist.	 I	 found	 a	 subtly	 subversive	 political	 voice	 that	 communicated	my	
anger	in	a	bearable	way.	Bobby	Baker,	Drawing	on	A	Mother's	Experience,	2008.	PAL-DVD,	51	minutes.	In	
http://dailylifeltd.co.uk/our-work/drawing-on-a-mothers-experience/	[acedido	em	14-11-2016]	
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Fig.	1	–	Bobby	Baker,	Drawing	on	a	Mother's	Experience	(1988).	 	

	

De	modo	semelhante	encontramos	no	Manifesto	for	Maintenance	Art	(1969)	de	Mierle	Laderman	

Ukeles	 preocupações	 sobre	 diferentes	 aspetos	 do	 mundo	 do	 trabalho.	 A	 artista	 intitulou-se	

Maintenance	artist	 como	uma	forma	de	criar	 identificação	entre	o	trabalho	doméstico,	 trabalho	

mal	remunerado	e	o	trabalho	de	artista.	Para	Ukeles	o	conceito	de	manutenção	está	relacionado	

com	o	modo	como	as	atividades	domésticas	(desde	cozinhar	ao	papel	de	mãe)	são	comparadas	ao	

papel	de	artista.	Nas	suas	exposições	procurou	agir	da	mesma	forma	que	na	sua	vida	quotidiana.	

Este	 posicionamento	 aproxima-se	 da	 performance	 autobiográfica	 na	 medida	 em	 que	 Ukeles	

convoca	para	o	espaço	da	galeria	as	mesmas	 regras	e	procedimentos	do	seu	modo	de	atuar	na	

vida.	 Semelhante	 a	 este	 modo	 de	 atuar,	 a	 artista	 na	 performance	 Waiting	 for	 you	 (2003)	

apresentada	 na	 galeria	 Keim	 &	 Crime	 (Weimar)	 ficou	 “à	 tua	 espera”	 durante	 a	 abertura	 da	

exposição.	A	performance	implicou	ficar	literalmente	à	espera,	o	que	como	uma	forma	de	trazer	

para	contexto	artístico,	comportamentos	idênticos	ao	modo	como	por	vezes	agimos	na	vida.	

Algumas	 performances	 desta	 investigação	 implicam	 a	 construção	 de	 ações	 para	 serem	 vividas,	

aproximando-se	de	uma	ideia	de	autobiografia	que	tem	menos	a	ver	com	a	narração	da	vida	que	

já	passou	e	mais	 com	a	 ideia	de	que	a	autobiografia	 se	constitui	no	presente.	A	artista	procura	

fazer	 coincidir	 acontecimentos	 da	 sua	 vida	 presente	 com	 a	 construção	 de	 uma	 escrita	 de	 si,	



 

 

52	

escolhendo	os	momentos	da	vida	que	quer	trazer	para	a	performance.	Para	tal	constrói	uma	ação	

que	 desencadeie	 um	 desprendimento	 de	 si,	 sabendo	 que	 vai	 ser	 lembrada	 de	 uma	 maneira	

diferente	 dos	 outros	 acontecimentos	 da	 vida.	 Há	 então	 uma	 memória	 que	 se	 constrói,	 uma	

memória	que	se	quer	ter	de	uma	vida	que	é	a	recriação	e	a	descoberta	de	uma	(auto)biografia:	

	

O	que	fundamentalmente	caracteriza	a	autobiografia,	por	oposição	à	autoficção,	é	que	

se	 trata	de	um	género	 sempre	escrito	no	passado.	 É	um	homem	que	no	 fim	da	 vida	

tenta	 retomar,	 para	 compreender,	 para	 relacionar,	 para	 desenvolver-se	 plenamente	

até	ao	momento	da	escrita.	(...).	Enquanto	que	um	dos	aspetos	da	autoficção	é	a	de	ser	

vivida	no	presente.89	 	

	

Identificamos	um	primeiro	constrangimento	temporal	associado	à	efemeridade	da	performance	e	

à	autobiografia,	também	porque	a	tipologia	de	performance	que	falamos	é	uma	performance	que	

acontece	para	ser	documentada.	Então	o	que	muda?	Nestes	casos	a	relação	temporal	entre	ato	e	

registo	 efetua-se	 do	 seguinte	modo:	 o	 artista	 que	 faz	 performance	 e	 que	 usa	 a	 documentação	

como	elemento	integrante	do	ato	performativo	está	consciente,	no	instante	da	performance,	de	

um	 futuro	 próximo	 em	que	 vai	 poder	 observar	 a	 experiência	 presente.	 Apontamos	 desde	 já	 as	

seguintes	relações	temporais	face	à	prática	desta	investigação:	

A	performance	que	reconstrói	uma	história	pessoal	<<passado<<presente	

A	performance	em	que	o	artista	constrói	a	sua	biografia	no	presente	<<presente<<passado	

A	performance	ficcionada	que	é	documentada	<<presente<<futuro	

	

	

	

																																																													
89	 Tradução	Livre:	Ce	qui	caractérise	fondamentalement	l’autobiographie,	par	opposition	à	l’autofiction,	est	
qu’il	 s’agit	 d’un	 genre	 tou-	 jours	 écrit	 au	 passé.	 C’est	 un	 homme	 qui	 vers	 la	 fin	 de	 sa	 vie	 essaie	 d’en	
reprendre,	 d’en	 comprendre,	 d’en	 relier,	 d’en	 développer	 la	 totalité	 jusqu’au	 moment	 de	 l’écriture.	 [...]	
Tandis	qu’un	des	aspects	de	l’autofiction	est	de	se	vivre	au	présent.	 	 	

Vilain,	P.	(2005).	Défense	de	Narcisse,	p.	183.	In	
http://presses.univlyon2.fr/dyn_img/pdf/AnneStrasser_1.pdf	[acedido	em	10-11-2016]	 	
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2.2.b.	AUTENTICIDADE,	FACTUALIDADE	E	FICÇÃO	

	

Toda	a	obra	de	arte	tem	de	conter	a	verdade.	Mas	não	a	verdade	do	que	aconteceu.	

Tem	de	conter	a	verdade	de	como	as	coisas	são	–	e	a	diferença	entre	o	que	aconteceu	e	

como	 as	 coisas	 são	 é	 que	 é	 importante.	 São	 os	 acontecimentos	 (e	 por	 extensão	 os	

factos)	sobre	o	que	aconteceu,	ou	é	a	base	emocional	e	concetual	e	consequentemente	

a	compreensão	de	como	as	coisas	são?90	

	

Na	 prática	 da	 performance	 e	 na	 escrita	 autobiográfica	 a	 qualidade	 de	 autenticidade	 é	 um	 dos	

fatores	a	considerar	(Steiner	&	Yang,	2004).	É	o	carácter	presencial	de	uma	audiência	que	confere	

autenticidade	 à	 performance	 e	 de	 modo	 idêntico	 também	 a	 autobiografia	 na	 literatura	 é	

condicionada	por	uma	relação	mais	ou	menos	estreita	com	o	leitor.	Segundo	Philippe	Lejeune	uma	

autobiografia	 quer	 além	 de	 tudo	 procurar	 comunicar	 uma	 verdade.91	 Por	 exemplo,	 contar	 um	

episódio	na	primeira	pessoa	sugere	ao	leitor	um	grau	de	autenticidade	e	legitimidade	nos	factos	

da	 história,	 proporcionando	 naquele	 que	 lê	 a	 possibilidade	 de	 também	 ele	 se	 rever	 como	

personagem.	 Mas	 também,	 avaliar	 em	 certa	 medida	 a	 identidade	 do	 escritor,	 o	 que	 define	 o	

discurso	autobiográfico	com	forte	carácter	relacional.	Existe,	portanto,	uma	espécie	de	acordo,	um	

vínculo	com	o	leitor	validado	pelo	nome	do	autor,	que	é	também	a	mesma	identidade	do	narrador	

e	 do	 protagonista,	 designado	 por	 pacto	 autobiográfico.	 O	 pacto	 autobiográfico	 demonstra	 a	

intenção	 em	 honrar	 a	 assinatura	 do	 autor	 (Lejeune,	 1989).	 Este	 fator	 assegura	 na	 leitura	

autobiográfica	maior	autenticidade	do	que	quando	a	autobiografia	é	contada	na	terceira	pessoa,	

em	que	o	autor	 inscreve	uma	certa	objetividade	afastando-se	a	 si,	e	ao	 leitor,	de	uma	eventual	

intimidade	com	a	história.	Mas	perdura	sempre	a	dúvida	se	o	que	se	conta	foi	vivido	realmente	ou	

ficcionado	nos	 dois	 discursos.	 Contudo,	 o	 processo	de	 construção	de	um	 registo	 biográfico	 não	

tem	sido	apenas	problematizado	no	sentido	do	autor	obter	um	conhecimento	real	e	verdadeiro	

sobre	si	próprio;	mesmo	quando	o	personagem	é	imaginado	e	apresentado	na	primeira	pessoa,	o	

																																																													
90	 Tradução	Livre:	Every	piece	of	art	has	to	contain	the	truth.	But,	not	the	truth	of	what	happened.	It	needs	
to	contain	the	truth	of	how	things	are	—	and	the	difference	between	what	happened	and	how	things	are	
being,	 in	 what	 is	 important.	 Is	 it	 the	 events	 (and	 by	 extension	 the	 facts)	 of	 what	 happened,	 or	 is	 it	 the	
emotional	 and	 conceptual	 underpinning	 and	 thus	 understanding	 of	 how	 things	 are?	 Manchevski,	 M.	 &	
Martin,	A.	E.	(2012).	Truth	and	Fiction:	Notes	on	(Exceptional)	Faith	in	Art,	p.14	
91	 Mourão,	P.	(2003)	Definir	Autobiografia.	Autobiografia.	Auto-representação,	p.50	
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autor	atribui	à	condição	do	vivido,	o	ficcionado.	Os	artistas	recorrem,	na	grande	maioria	das	vezes,	

ao	uso	de	materiais	mais	ou	menos	íntimos,	como	fotografias,	textos,	sons,	objetos	pessoais	ou	de	

outras	 pessoas,	 para	 problematizar	 noções	 de	 autenticidade.	 Christian	 Boltanski	 em	 L'Album	

Photographique	 (Fig.2),	parece	exemplificar	uma	ideia	de	autobiografia	universal,	pois	constrói	a	

sua	 história	 por	 intermédio	 de	 fotografias	 de	 outras	 pessoas,	 nunca	 apresentando	 a	 mesma	

pessoa	mais	do	que	uma	vez:	

	

Por	várias	razões	eu	tive	grandes	problemas	com	a	minha	infância,	e	por	isso	inventei	

uma	 -	 ou	 melhor,	 tantas	 que	 eu	 já	 não	 tenho	 uma	 infância.	 Eu	 apaguei-a	 por	 ter	

inventado	uma	série	de	experiências	ficcionais.	Um	artista	brinca	com	a	vida	-	ele	não	

mais	a	vive.	 (...)	 realmente,	autobiografias	são	aquelas	que	não	falam	sobre	o	autor,	

mas	de	todo	o	leitor.92	

	

	

Fig.	2	–	Christian	Boltanski,	L'Album	Photographique	(1972).	

	

O	 carácter	 autêntico	 da	 sua	 biografia	 fica	 menos	 dependente	 da	 presença	 do	 seu	 corpo,	 mas	

próximo	 de	 um	 certo	 grau	 de	 intimidade	 que	 é	 revelado	 nas	 imagens	 (fotografia	 ou	 vídeo).	Os	
																																																													
92	 Tradução	Livre:	For	various	reasons,	I	had	major	problems	with	my	childhood,	and	so	I	invented	one	-	or	
rather	so	many	that	I	no	longer	have	a	childhood.	I	blotted	it	out	by	inventing	a	lot	of	fictional	experiences.	
An	artist	plays	with	life	-	he	no	longer	lives	it.	(...)	really	autobiographies	are	those	that	do	not	talk	about	the	
author,	but	every	reader.	Boltanski	como	mencionado	em	Steiner	(2004)	p.69-70	
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registos	 visuais	 de	 performances	 têm	 sido	 também	 eles	 considerados	 um	 corpus	 no	 qual	 os	

artistas	se	comprometem	com	os	outros	e	com	o	mundo,	explorando	noções	de	autenticidade.	No	

entanto,	é	comum	alguns	artistas	desafiarem	a	possibilidade	de	construção	de	uma	autobiografia	

autêntica,	ainda	que	estejam	conscientes	que	o	processo	de	relembrar	resulta	em	distorções	da	

realidade,	 os	 seus	 autores	 desejam	 uma	 aproximação	 à	 verdade	 (Steiner	 &	 Yang,	 2004).	 Friedl	

Kubelka,	por	exemplo,	recorre	à	construção	de	uma	autobiografia	visual	como	forma	de	aceder	à	

essência	 real	 da	 sua	 identidade.	 Em	Mirror	 (Fig.3),	 a	 artista	 Kubelka	 fotografa-se	 todos	 os	 dias	

durante	 um	 ano,	 em	 vários	 locais	 em	 vários	 ângulos,	 representando	 as	 várias	 expressões	 e	

emoções,	expondo-se	como	um	exercício	de	observação	sobre	si	própria.	Expandiu	esta	obra	para	

um	projeto	de	vida	 incorporando	também	a	sua	mãe	e	a	sua	filha.	Elaborou	um	arquivo	pessoal	

pela	qual	procura	redefinir	a	sua	identidade	através	da	prática	como	rotina	de	se	fotografar.	

	

	

Fig.	3	-	Friedl	Kubelka,	Mirror	(1972-1973).	 	

	

Para	muitos	artistas	que	trabalham	a	autobiografia	-	ainda	que	inconscientemente	procurem	uma	

definição	de	 si,	 quer	 através	da	 sua	 imagem	ou	da	 imagem	daqueles	que	 fazem	parte	das	 suas	

vidas	–,	a	sua	 imagem	é	o	objeto	que	se	constrói	e	desconstrói	numa	constante	redefinição.	No	

caso	 de	 Joseph	 Beuys,	 o	 artista	 explora	 a	 autobiografia	 através	 da	 utilização	 de	 elementos	
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simbólicos,	fortemente	autobiográficos,	como	a	gordura	e	o	feltro.	Beuys	terá	sido	salvo	por	uma	

tribo	nómada	que	cobriu	o	 seu	corpo	com	gordura	e	 feltro	após	a	queda	do	avião	que	pilotava	

durante	a	II	Guerra	Mundial.	Mas	este	testemunho	tornou-se	um	dos	aspetos	mais	polémicos	pois	

há	 documentação	 que	 prova	 que	 esta	 história	 é	 ficcionada,	 uma	 mitologia	 criada	 por	 Beuys.	

Contudo	 não	 deixa	 de	 ser	 autêntica	 enquanto	 construção	 de	 personagem	 do	 artista-xamã,	 ao	

mesmo	 tempo	que	 revela	 querer	 contornar	 um	passado	 traumático	 (Beuys,	 2010).	 Beuys	 levou	

mais	além	a	sua	relação	entre	arte	e	vida	também	pelo	modo	como	desenvolveu	a	sua	prática	de	

docência,	 integrando-a	enquanto	parte	de	uma	complexa	 rede	onde	se	 formulam	outros	papéis	

para	o	artista,	comprometidos	com	temas	sociais,	ambientais	e	políticos.	Outros	artistas	levam	aos	

limites	 a	 exposição	 da	 sua	 vida	 privada	 e	 o	modo	 como	 exploram	 a	 autenticidade	 da	 sua	 vida	

pessoal	como	é	o	caso	de	Tracey	Emin:	

	

Em	 “Todos	 com	 quem	 eu	 já	 dormi	 1963-1995”,	 por	 exemplo,	 ela	 anunciou	 todas	 as	

pessoas	 com	quem	ela	 já	 tinha	dormido	 -	 platônica	 ou	 sexualmente.	A	 lista	 dos	 102	

nomes	costurados	dentro	de	uma	tenda	incluiu	a	sua	avó,	o	seu	feto	abortado,	os	seus	

amigos	e	os	seus	amantes.	Os	espectadores	 foram	encorajados	a	examinar	de	 forma	

voyeurista	para	descobrir	as	revelações	-	para	observar,	 isto	é,	a	própria	vida	privada	

de	Emin.93	 	

	

Já	a	estratégia	da	artista	Elke	Krystufek	explora	o	lado	mais	íntimo	da	sua	vida	pessoal	num	diálogo	

com	 o	 público	 visível	 pelas	 suas	 poses	 íntimas	 (Steiner	 &	 Yang,	 2004).	 Mas	 a	 performance	

autobiográfica	não	segue	apenas	os	caminhos	da	procura	de	identidade	e	fixação	de	um	discurso	

de	veridicção	assente	na	autenticidade.	O	processo	de	construção	de	um	registo	biográfico	não	

tem	sido	apenas	problematizado	no	sentido	do	autor	obter	um	conhecimento	confiável	sobre	si	

mesmo.	 Na	 performance	 a	 investigação	 da	 subjetividade	 e	 formação	 do	 eu	 é	 sugerida	 pela	

presença	do	artista	enquanto	sujeito	(é	o	seu	corpo	que	está	em	ação)	e	objeto	de	conhecimento	

																																																													
93	 Tradução	 Livre:	 In	 “Everyone	 I	 have	 ever	 slept	 with	 1963-1995,”	 for	 instance,	 she	 announced	 all	 the	
people	she	had	slept	with	-	platonically	or	sexually.	The	 list	of	102	names	sewn	 inside	a	tent	 included	her	
grandmother,	 her	 aborted	 foetus,	 her	 friends	 and	 her	 lovers.	 Viewers	 were	 encouraged	 to	 peer	 inside	 a	
voyeuristic	way	 to	discover	 the	 revelations	 -	 to	peer,	 that	 is,	 into	Emin’s	own	private	 life.	 Steiner	&	Yang,	
(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.	88	
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(é	o	seu	corpo	a	“matéria”	de	trabalho).	Sophie	Calle	em	Room	with	a	View	(Fig.	4)	passa	a	noite	

numa	cama	 instalada	na	Torre	Eiffel	 e	 convida	pessoas	para	 lhe	 contarem	histórias,	de	 forma	a	

manter-se	acordada	durante	22	horas.	

	

	

Fig.	4	–	Sophie	Calle,	Room	with	a	view	(2003).	

	

Calle	usa	a	presença	do	público	como	estratégia	para	garantir	autenticidade	na	sua	ação	porque	o	

acontecimento	 é	 experienciado	 e	 partilhado	 por	 ambos.	 Contudo	 a	 qualidade	 autêntica	 parece	

sobrepor-se	 à	 ficção	que	Calle	 insere	 no	quotidiano.	Ainda,	 Calle	 dirige	 a	 documentação	destas	

ações	em	formatos	diversos,	nomeadamente	para	expor	o	seu	trabalho	em	galerias,	o	que	faz	com	

que	 outro	 tipo	 de	 espectadores	 testemunhe	 de	 alguma	 forma	 as	 suas	 histórias.	 A	 sua	

documentação	está	ao	nível	de	um	processo	de	“transferência”	da	performance,	termo	cunhado	

por	Diana	Taylor	para	designar	a	 forma	da	performance	se	perpetuar	como	repertório,	 fora	das	

instâncias	 do	 arquivo.	 Ou	 seja,	 no	 sentido	 em	 que	 a	 presença	 do	 público	 faz	 parte	 da	 ação	 e	

convida	 a	 reconfigurar	 o	 significado	 da	 performance	 (Taylor,	 2007).	 A	 combinação	 entre	 as	

fotografias	e	o	texto	são	constituintes	de	uma	história	que	aparentemente	mistura	vida	e	obra;	
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Permanece	em	aberto	o	que	constitui	a	vida	"real"	e	o	que	constitui	uma	performance	

encenada	 em	benefício	 do	 outro,	 da	 câmara."	 (...)	 As	 fotografias	 servem	Calle	 como	

"evidência"	 da	 factualidade	 e	 autenticidade	dos	 acontecimentos,	 assim	 como	da	 sua	

própria	 existência,	 mas	 eles	 só	 "provam"	 o	 que	 é	 descrito	 pelo	 texto	 que	 as	

acompanha,	enquanto	 isso,	por	sua	vez,	só	descreve	o	que	é	mostrado	na	fotografia.	

Em	outras	palavras,	a	 fotografia	e	o	 texto	autenticam-se	mutuamente,	mas	nenhum	

deles	pode	"provar"	qualquer	coisa	de	fato.94	 	

	

Calle	move	as	 suas	ações	entre	a	 factualidade	das	 fotografias	e	 texto	que	acompanham	as	 suas	

fotografias,	e	a	autenticidade	das	histórias	que	nos	narra	em	que	combina	uma	certa	proximidade	

com	 o	 espectador	 que	 ocupa	 o	 lugar	 de	 “voyeur”.	 Convoca	 deste	 modo	 versões	 da	 sua	 vida	

providenciadas	por	outros	–	The	Shadow	(1981)	–,	ou	sujeita-se	à	imagem	que	outras	pessoas	têm	

de	si	ou	das	suas	histórias	–	Take	care	of	yourself	(2007)	–	misturando	as	fronteiras	entre	o	que	é	

autêntico	e	real	(vida)	e	o	que	é	ficcionado	(arte).	(Steiner	&	Yang,	2004)	

O	factual	na	performance	ao	vivo	está	relacionado	com	a	presença	do	corpo	do	artista;	o	objetivo	

é	provar	que	a	ação	aconteceu.	No	entanto	há	casos	de	artistas	que	não	se	apoiam	na	fotografia	

ou	no	vídeo	para	comprovar	a	sua	existência.	On	Kawara	é	um	exemplo	que	tem	vindo	a	construir	

uma	identidade	que	explora	a	sua	existência	por	intermédio	de	provas	factuais.	A	particularidade	

da	 sua	 obra	 reside	 no	 facto	 de	 nunca	 vermos	 a	 sua	 presença:	 uma	 autobiografia,	 portanto,	

centrada	 no	 sujeito.	 Esta	 abordagem	 original	 à	 autobiografia	 que	 Barbara	 Steiner	 e	 Jun	 Yang	

quiseram	incluir	no	seu	livro	sobre	autobiografia	-	apesar	de	On	Kawara	ter	rejeitado	o	convite	-	

revela	a	eficácia	de	uma	autobiografia	centrada	na	factualidade	da	sua	existência	por	intermédio	

da	ausência	do	corpo	do	seu	autor.	A	performatividade	da	sua	obra	reside	na	nossa	capacidade,	

como	espectadores,	em	constituir	os	traços	da	sua	existência	pelos	vestígios	deixados	dos	lugares	

																																																													
94	 Tradução	Livre:	 It	 remains	open	as	 to	what	 constitutes	 “real”	 life	and	what	 constitutes	a	performance	
staged	 for	 the	 benefit	 of	 the	 other	 of	 the	 camera.”	 (...)	 Photographs	 serve	 Calle	 as	 “evidence”	 of	 the	
factuality	 and	 authenticity	 of	 events,	 as	 well	 as	 of	 her	 own	 existence,	 but	 they	 only	 “prove”	 what	 is	
described	by	the	accompanying	text,	while	this	 in	turn	only	describes	what	is	shown	in	the	photograph.	In	
other	words,	 photograph	and	 text	authenticate	 each	other,	 but	neither	 can	 in	any	way	 “prove”	anything	
factually.	Steiner,	B.	&	Yang,	J.	(2004)	Art	Works:	Autobiography,	p.90	
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que	configuram	os	trajetos	da	sua	vida	quotidiana,	dia	após	dia,	como	em	 I	got	Up	at95	 (Fig.	5),	

um	conjunto	de	postais	que	Kawara	envia	a	alguns	amigos	durante	o	período	de	1968	a	1979.	

	

Fig.	5	-	On	Kawara,	I	got	up	at	(1968	a	1979).	

	

Mas	se	as	estratégias	de	alguns	artistas	para	explorar	os	seus	dados	vividos	têm	sido	ora	revelando	

ora	ocultando	dados	íntimos	das	suas	vidas,	outros	 incluem	membros	das	suas	famílias	nos	seus	

processos	de	trabalho.	Pensamos	em	algumas	ações	ao	vivo	e	realizadas	para	a	câmara,	em	que	os	

corpos	 condutores	 de	 uma	 ação	 partilham	 um	 gesto	 (Chris	 Burden,	Marina	 Abramovic	 e	 Ulay,	

Dennis	 Oppenheim)	 ou	 um	 espaço	 (Helena	 Almeida),	 trazendo	 considerações	 de	 outro	 grau	 da	

realidade,	que	só	pode	ocorrer	por	meio	de	relações	de	confiança	mútua.	Um	caso	mais	radical	foi	

a	performance	Shoot	(1971)	de	Chris	Burden	em	que	Burden	se	tornou	propositadamente	o	alvo	

de	uma	bala	dirigida	ao	seu	braço,	disparada	por	um	amigo.	

																																																													
95	 I	got	up	at	é	um	conjunto	de	postais	que	Kawara	envia	a	alguns	amigos	durante	o	período	de	1968	a	
1979.	In	https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/postcards-i-got-up	[acedido	em	24-11-2016]	
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Outro	 caso	 em	 que	 o	 artista	 se	 coloca	 em	 situações	 de	 extrema	 vulnerabilidade	 pode	 ser	

encontrado	 em	 Rest	 Energy 96 	 (Fig.	 6)	 de	 Marina	 Abramovic	 e	 Ulay:	 vestidos	 com	 roupa	

semelhante,	Abramovic	segura	num	arco	e	Ulay	na	flecha	apontando-a	para	Abramovic.	O	balanço	

dos	 seus	 corpos	 em	 tensão	 faz	 sobressair	 a	 iminência	 da	 resistência	 de	 um	 deles	 fraquejar,	

colocando	a	vida	de	Marina	Abramovic	em	risco.	

	

	

Fig.	6	-	Marina	Abramovic	e	Ulay,	Rest	Energy	(1980).	

	

Em	Extended	Expressions	(Fig.	7),	Dennis	Oppenheim	regista-se	a	si	e	ao	filho	a	fazer	caretas	para	

uma	câmara.	O	artista	introduz	o	que	aparenta	ser	uma	simples	brincadeira	com	o	seu	filho	num	

contexto	de	investigação	pessoal	e	artística:	

	

Eu	originei	a	expressão	facial,	o	Erik	 tenta	duplicá-la.	Essa	transferência	de	estímulos	

para	o	meu	 filho	permite-me	entrar	num	sistema	biológico	 semelhante	ao	meu,	mas	

																																																													
96	 In	https://www.artforum.com/video/id=25124&mode=large&page_id=12	[acedido	em	24-11-2016]	
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que	ocupa	uma	posição	cronológica	diferente.	A	minha	expressão,	que	é	passada	para	

o	meu	filho,	entra	no	meu	passado.97	 	

	

	

Fig.	7	–	Dennis	Oppenheim,	Extended	Expressions	(1971).	 	

	

A	autenticidade	e	mecanismos	de	construção	de	ficção,	tem	sido	uma	componente	interna	central	

na	 discussão	 do	 tema	da	 autobiografia.	 Isolamos	 a	 ficção	 como	pressuposto	 para	 pensar	 que	 a	

prática	 da	 autobiografia	 em	 performance	 potencia	 uma	 prática	 deliberada	 de	 ficção	 de	 si.	

Partimos	 da	 necessidade	 de	 compreender	 a	 autobiografia	 além	 de	 uma	 recapitulação	 histórica	

																																																													
97	 Tradução	Livre:	 I	originate	the	facial	expression,	Erik	attempts	to	duplicate	it.	This	transfer	of	stimuli	to	
my	 son	 enables	 me	 to	 enter	 a	 similar	 biological	 system	 as	 my	 own,	 but	 one	 that	 occupies	 a	 different	
chronological	 position.	 My	 expression,	 passed	 to	 my	 son,	 enters	 my	 past.	 Oppenheim,	 D.	 (1977)	 In	
http://www.nationalacademy.org/on-the-relativity-of-distance/1977-dennis-oppenheim-extended-
expressions/	[acedido	em	12-11-2016]	
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linear	ou	de	uma	tentativa	de	narrar	os	factos.98	 Torna-se,	portanto,	necessário	compreender-se	

de	 que	 tipo	 de	 ficção	 estamos	 a	 falar.	 Se	 da	 criação	 de	 um	 personagem	 idealizado	 a	 partir	 de	

dados	reais,	ou	se	de	uma	criação	subjetiva	de	si	próprio,	do	seu	corpo	ou	das	suas	emoções.	A	

obra	de	Helena	Almeida	revela	uma	ambivalência	fundamental	onde	esta	oposição	clássica	entre	

facto	e	ficção	se	dissolve	num	corpo	presente	–	mediado	pela	fotografia	–	que	é	simultaneamente	

uma	 personagem	 e	 uma	 figura.	 No	 teatro	 o	 personagem	 tem	 uma	 personalidade	 concreta.	 O	

figurante	é	uma	representação	vaga,	uma	massa	imprecisa,	que	ganha	significado	pelo	lugar	que	

ocupa	entre	os	protagonistas,	é	a	forma	de	uma	função	trágica.99	 	

A	obra	de	Almeida	situa-se	no	Limiar	de	Linguagens,100	 pois	Helena	não	é	uma	pintora,	mas	um	

corpo	em	permanente	performance,101	 de	 caráter	 latentemente	 autobiográfico.	No	pressuposto	

de	 que	 a	 sua	 obra	 tem	 algo	 de	 performance	 sublinhamos	 o	 que	 Isabel	 Carlos	 refere	 sobre	 a	

presença	do	corpo	de	Almeida,	e	a	sua	representação:	a	artista	não	representa	uma	personagem	

ou	 uma	 figura	 diferente	 dela	 mesmo,	 (...)	 faz	 do	 seu	 próprio	 corpo	 veículo	 e	 superfície	 de	

significação	para	construir	uma	imagem.102	 Carlos	refere	ainda	que	o	corpo	de	Almeida	persegue	

a	presentificação	por	oposição	à	representação.103	 O	seu	corpo	representado	não	é	um	corpo	que	

se	auto-retrata,	diz	Almeida:	ao	retratar-me,	passo	de	sujeito	a	objeto.104	 Trata-se	da	construção	

de	um	corpo	ficcional.	O	tipo	de	corpo-ficção	de	Almeida	é	um	corpo-subjetivo	que	se	procura	em	

representações	 de	 si:	 há	 qualquer	 identificação	 entre	 o	 ver	 e	 o	 ser.	 São	 ficções	 de	 um	 corpo.	

Ficções	 ou	 representações.	 Representações	 não	 no	 sentido	 dramático	 ou	 trágico	 -	 ou	 seja,	 não	

como	 teatro	 -	mas	 representações	como	pintura.105	 Mas	como	nos	mostra	Almeida	o	 lado	mais	

auto-biográfico	da	sua	obra?	Vemos	quase	sempre	uma	sequência	de	fotografias	onde	o	decurso	

																																																													
98 	 A	 artista	 procura	 a	 factualidade	 dos	 registos	 da	 ação-performance,	 no	 entanto	 esta	 noção	 de	
autobiografia	 é	 uma	 procura	 que	 é	 sempre	 uma	 tentativa	 falhada.	 No	 ponto	 c.	 deste	 capítulo	
desenvolvemos	esta	ideia.	
99	 Cohen,	R.	(2011)	Performance	como	Linguagem,	p.	150	
100	 (...)	o	seu	trabalho	opera	com	uma	série	de	códigos	artísticos,	que	vão	do	desenho	ao	cinema,	da	pintura	
à	 banda	 desenhada,	 da	 fotografia	 à	 escultura,	 da	 arquitetura	 à	 performance.	 Carlos,	 I.	 (1998)	 Limiar	 de	
Linguagens,	p.18	
101	 Ribas	como	mencionado	em	Andrade	(2015)	
102	 Carlos,	I.	(1998)	Limiar	de	Linguagens,	p.16	
103	 Idem	
104	 Idem	p.12	
105	 Idem	p.10	
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de	uma	ação	é	 representado	 como	um	corte,	 por	 vezes	 com	apoio	de	objetos,	 ou	desenho,	ou	

pigmentos;	matérias	que	habitam	o	seu	estúdio.	Um	modo	de	aceder	a	parte	do	seu	processo	de	

pintura	por	 intermédio	das	 imagens.	Diz	Almeida	que	a	 relação	 com	o	desenho,	 com	a	pintura,	

com	o	espaço,	com	a	emoção,106	 está	mais	próxima	da	vivência	que	da	representação,	o	que	nos	

faz	 considerar	 essa	 outra	 dimensão	 da	 sua	 obra	 mais	 próxima	 da	 vida,	 mais	 performativa	 se	

quisermos.	Mas	tal	é	possível	também	porque	é	um	corpo	real	a	ter	uma	vivência	no	espaço	que	

habita	-	e	que	já	o	seu	pai	habitou	-,	onde	se	move,	se	senta,	se	inquieta,	envelhece,	o	que	acaba	

por	nos	fazer	aceder	a	uma	parte	da	sua	vida,	da	sua	vida	na	obra.	Ribas	afirma	que:	A	obra	de	

Helena	Almeida	é	também	o	registo	da	evolução	e	da	transformação,	do	envelhecimento	do	seu	

próprio	corpo.107	 O	que	distancia	a	obra	de	Helena	Almeida	da	performance	é	que	o	espectador	

não	 tem	acesso	ao	decorrer	destas	ações	de	um	modo	presente.	Reconhece	estas	ações	de	um	

modo	diferido,	depois	de	elas	se	terem	produzido,	depois	de	terem	sido	pensadas	e	traduzidas	em	

gesto	e	rematadas	plasticamente.	(...)	As	suas	fotografias	são	então	um	meio	para	obter	imagens	e	

devem	ser	 tosca,	expressiva,	como	registo	de	uma	vivência,	de	uma	ação.108	 Quem	fotografa	as	

suas	ações	no	estúdio	é	o	seu	marido,	o	arquiteto	Artur	Rosa,	que	está	indissociavelmente	ligado	à	

obra	de	Helena	Almeida.	Para	Almeida	é	importante	que	as	fotografias	tenham	lugar	no	espaço	do	

seu	atelier,	porque	foi	lá	que	as	planificou,	e	por	isso	tem	de	ser	alguém	próximo	de	si.109	 Numa	

série	de	oito	fotografias	 intitulada	O	Abraço	 (Fig.	8)	vemos	a	artista	a	partilhar	um	banco	com	o	

seu	marido	 criando	uma	mancha	no	espaço,	 um	corpo	único,	 em	que	ambos	estão	 vestidos	de	

negro:	

	

Quando	o	seu	marido	entra	nos	seus	trabalhos	o	que	nos	está	a	querer	dizer?	

-Naquela	imagem	do	banco,	o	banco	é	pequenino.	Estamos	agarrados	um	ao	outro	de	

uma	 maneira	 desesperada.	 É	 como	 se	 houvesse	 um	 buraco	 negro	 à	 nossa	 volta.	 É	

mesmo	um	buraco	negro.	

Sentia	isso?	

																																																													
106	 Almeida	como	mencionado	em	Carlos	e	Phelan	(2005)	p.51	
107	 Ribas	como	mencionado	em	Andrade	(2015)	
108	 Carlos,	I.	(1997)	Limiar	de	Linguagens,	p.	18	
109	 Almeida	como	mencionado	em	Carlos	(2008)	p.27	
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-Sentia	 necessidade	 de	 o	 fazer,	 porque	 um	 de	 nós	 vai	 morrer	 antes.	 [“O	 quê?”,	

pergunta	Artur	Rosa.]	Nada!	[“Um	de	nós	o	quê?”,	 insiste	Artur	Rosa.]	Um	de	nós	vai	

COMER	 antes!	 Era	 esse	 o	 sentido.	 E	 é	 isso	 que	 está	 lá.	 O	 banco	 é	 estreito.	 É	muito	

estreitinho.110	

	

	

Fig.	8	–	Helena	Almeida,	O	Abraço	(2007).	

	

Esta	 obra	 é	 emblemática	 de	 outras	 onde	 a	 autora	 se	 expõe	 na	 fragilidade	 da	 sua	 imagem	 e	

condição	 física.	 Essa	 condição	 frágil	 revela-se	 num	 corpo	 sem	 design	 –	 não	 é	 o	 corpo	 do	

performer,	é	o	corpo	heróico	que	se	põe	à	frente	de	balas	(Chris	Burden),	que	cria	obstáculos	para	

os	superar	 (Barney),	ou	que	se	coloca	perante	uma	flecha	(Abramovic)	ou	sujeita	a	cortes	 (Yoko	

Ono).	 É	 um	 corpo	 em	 estado	 de	 equilíbrio	 instável,	 próprio	 da	 idade.	 Curiosamente,	 a	 obra	 da	

Helena	Almeida	–	porque	baseada	numa	observação	sistemática	de	si	própria	–	confunde-se	com	

a	 sua	 própria	 autobiografia.	 Mas	 se	 a	 obra	 de	 Almeida	 se	 aproxima	 de	 uma	 construção	

autobiográfica	 tradicional,	 na	 medida	 em	 que	 o	 corpo	 é	 ele	 próprio	 autor,	 obra	 e	 conteúdo,	

radicalizando	 uma	 das	 linhas	 fundamentais	 da	 modernidade:	 a	 individualidade	 e,	

																																																													
110	 Almeida	como	mencionado	em	Margato	(2016)	



 

 

65	

consequentemente,	 o	 questionamento	 da	 noção	 de	 autor.111	 Por	 outro	 lado	 distancia-se	 dela,	

porque	não	parece	existir	qualquer	proximidade	com	a	construção	de	uma	identidade	autêntica,	

no	 sentido	 de	 ser	 autobiográfica	 e	 reveladora	 de	 uma	 intimidade.	 A	 identidade	 na	 obra	 de	

Almeida	não	é	um	dos	assuntos	seminais,	a	artista	nem	pensa	nisso:	

	

E	há	essa	busca	de	identidade	no	seu	trabalho?	

-Não.	Nunca	penso	nisso.	

Pensa	sobretudo	na	forma?	

-Não.	 Há	 muitos	 sentimentos,	 muitas	 emoções,	 naquilo	 que	 faço.	 Às	 vezes	 até	

violentos,	outras	vezes	não.112	

	

Por	outro	lado	a	sua	obra	parece	estar	mais	próxima	de	uma	autobiografia	das	suas	emoções	e	das	

suas	 inquietações,	 aproximando-se	 claramente	 de	 uma	 obra	 auto-ficcional,	 no	 sentido	

apresentado	 por	 Serge	 Doubrovsky:	 uma	 variante	 contemporânea	 da	 autobiografia,	 em	 que	 a	

verdade	não	é	mais	literal,	mas	numa	referência	indubitável,	num	discurso	histórico,	coerente	e	se	

sabe	 reconstrução	 arbitrária	 e	 literária	 de	 fragmentos	 esparsos	 de	 memória.113	 É	 o	 corpo	 de	

Almeida	que	surge	nas	fotografias	em	pleno	ato	criador	quando	por	exemplo	interage	no	estúdio	

com	uma	mancha	de	tinta	azul	imaginária,	uma	mancha	pintada	posteriormente	na	superfície	do	

papel	fotográfico,	como	por	exemplo	em	Para	um	enriquecimento	interior	(Fig.	9).	

																																																													
111	 Carlos,	I.	(1997)	Limiar	de	Linguagens,	p.	14	
112	 Almeida	como	mencionado	em	Margato	(2016)	
113	 Vilain	como	mencionado	em	Figueiredo	(2010),	p.	92	
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Fig.	9	–	Helena	Almeida,	Para	um	enriquecimento	interior	(1976).	

	

A	 auto-ficção	 é,	 no	 seu	 caso,	 genuína	 auto-representação,	 porque	 é	 Almeida	 (Margato,	 2016)	

quem	faz	a	ação:	Estou	a	fazer	as	coisas.	Sou	sempre	eu.114	 A	fotografia	permite	(e	motiva)	o	uso	

de	 séries,	 de	 metanarrativas,	 de	 pequenos	 momentos,	 alguns	 quase	 ficcionais,	 marcando	 os	

diversos	 “tempos”	 de	 um	movimento,	 o	movimento	 desse	 gesto	 criador	 (Carlos,	 1997).	 O	 gesto	

criador	 de	 Almeida	 é	 desenhar	 como	 em	 Desenho	 Habitado	 (1975	 e	 1977),	 pintar	 como	 em	

Pintura	Habitada	(1975	e	1976),	mas	também	caminhar	no	seu	estúdio	como	em	Sem	título	(1994-

1995),	ou	num	espaço	interior	como	em	Dentro	de	mim	(1998	e	2001).	Um	gesto	que	desperta	os	

sentidos	como	em	Ouve-me	 (1978	e	1979),	ou	em	Seduzir	 (2001	e	2002).	Em	comum	são	gestos	

que	se	repetem	não	necessariamente	por	uma	ordem	cronológica.	Se	pensarmos	que	repetir	um	

gesto	–	que	nos	casos	mencionados	apenas	po	título	é	indicador	da	intenção	de	Almeida	-,	a	auto-

ficção	 surge	 como	 uma	 possibilidade	 para	 voltar	 a	 agir	 e	 pensar	 esse	 gesto	 de	 um	 modo	

																																																													
114	 Margato,	C.	In	http://expresso.sapo.pt/cultura/2016-10-16-Helena-Almeida-Vou-vivendo-a-minha-vida-
como-se-fosse-eterna	[acedido	em	12-11-2016]	
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diferente.115	 Sobre	o	gesto	na	performance,	Carlos	menciona	que	há	uma	certa	ambiguidade.	Por	

um	 lado,	 a	 redução	 da	 arte	 a	 uma	 assinatura,	 a	 um	 autor	 “abstrato”,	 a	 um	 nome,	 que	 o	 ato	

performativo	de	algum	modo	combate.	Por	outro	o	gesto	de	assinar	um	determinado	suporte	é	

substituído	pelo	corpo	inteiro.116	

A	prática	desta	 investigação	desenvolve	esta	 ambiguidade	na	medida	em	que	o	 corpo	em	ação	

dirige-se	 sempre	 para	 uma	 câmara.	 Podemos	 concluir	 que	 a	 natureza	 deste	 gesto	 é,	 no	 nosso	

caso,	uma	estratégia	para	a	auto-ficção.	Vimos	como	alguns	artistas	recorrem	a	estratégias	mais	

factuais,	mais	autênticas,	mais	íntimas,	menos	profundas,	mais	ficcionais,	mas	não	será	essa	uma	

conjuntura	 que	 diz	 respeito	 a	 toda	 escrita	 de	 si?	 Um	 gesto	 autobiográfico	 opera	 num	 diálogo	

escamoteado	 de	 presenças	 e	 ausências,	 de	 projeções	 e	 introjeções,	 de	 verdades	 e	 ficções,	 de	

figurações	e	dissemelhanças?117	 	

	

2.2.	c.	OUTRO	CONSTRANGIMENTO	DA	PRÁTICA	

	

Este	 subcapítulo	diz	 respeito	 à	performance	desta	 investigação.	 Entendemos	definir	 este	 tópico	

enquanto	outro	constrangimento	além	dos	 tópicos	 temporalidade,	autenticidade,	 factualidade	e	

ficção	 porque	 é	 um	 momento	 de	 confrontação,	 levantando	 outras	 problemáticas	 internas	 da	

performance	(investigação).	

Outro	 constrangimento	 diz	 respeito	 ao	 facto	 da	 performance	 (investigação)	 não	 ter	 público	

presencial,	 colidindo	com	a	perspetiva	ontológica	da	performance	que	 refere	que	esta	deve	 ser	

presenciada	ao	vivo.	Esta	foi	sempre	uma	questão	 interna	que	atravessa	a	prática;	achar	que	as	

minhas	performances	não	interessam	a	ninguém	além	de	a	mim	mesma.	Esta	investigação	procura	

dirigir	a	compreensão	da	autobiografia	que	se	estabelece	numa	relação	de	si	para	si,	pois	a	artista	

dirige	 a	 si	 primeiramente	 a	 ação	 que	 faz.	 Giorgio	 Agamben	 refere,	 em	 Infancy	 and	 History.	 An	

essay	 on	 the	 Destruction	 of	 Experience,	 a	 difícil	 tarefa	 na	 partilha	 de	 experiência.	 Por	 motivos	
																																																													
115	 Em	2014	regressei	a	Berlim	para	voltar	a	 lançar	a	minha	mala	e	os	meus	documentos	pessoais	no	rio	
Spree.	 A	 performance	 intitulada	 “Neue	 studie	 zur	 identifikation”	 implicou	 voltar	 a	 sentir	 uma	 série	 de	
emoções	relativas	à	primeira	ação-performance,	mas	este	gesto	procurou	interrogar	novamente	sobre	o	eu	
instituído	pelo	estado	e	pela	burocracia.	
116	 Carlos,	I.	(1997)	Limiar	de	Linguagens,	p.	16	
117	 Teixeira,	et	al.,	(1994)	O	Rosto	da	Máscara:	A	Auto-representação	na	Arte	Portuguesa,	p.	52	
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devastadores	resultantes	da	Segunda	Guerra	Mundial	e	que	Agamben	iguala	à	banalidade	da	vida	

quotidiana	contemporânea	não	há	nada	que	possa	ser	traduzido	em	experiência:	

	

Nem	a	leitura	do	jornal,	com	a	sua	abundância	de	notícias	irremediavelmente	remotas	

da	sua	vida,	nem	sentar	por	minutos	dentro	do	seu	carro	durante	o	período	de	tráfico.	

Nem	a	viagem	mais	insignificante	pelo	submundo	do	metro,	nem	a	manifestação	que	

subitamente	bloqueia	as	ruas.	(...)	O	Homem	moderno	faz	o	seu	caminho	para	casa	ao	

final	 do	 dia	 cansado	 pelo	 amontoado	 de	 eventos,	 mas	 embora	 divertidos	 ou	

entediantes,	 raros	 ou	 triviais,	 perturbadores	 ou	 prazerosos,	 nenhum	 deles	 se	 terão	

transformado	em	experiência.118	

	

Na	performance	em	que	os	artistas	usam	dados	autobiográficos	mais	assumidamente,	várias	são	

as	formas	de	reinvenção	das	suas	vivências,	construindo	uma	escrita	de	vida	paralela	a	uma	escrita	

autoral.	 Por	 intermédio	da	documentação	a	 autobiografia	pode	possuir	 também	uma	dimensão	

plural,	opondo-se	a	uma	ideia	associada	à	experiência	partilhada	durante	o	ato	na	qual	o	público	

vê	o	 artista	 fazendo.	 A	minha	performance	não	 tem	 como	objetivo	a	 partilha	da	 experiência,119	

que	durante	o	decorrer	do	ato	o	público	é	elemento	presencial,	portanto	não	há	um	espectador	em	

mente	e	nem	a	sua	validação	é	uma	questão.	Neste	seguimento	destaca-se:	

-	A	performance	não	pretende	narrar	episódios	da	vida	pessoal	da	artista.	

-	As	ações	são	inspiradas	pelas	condições	em	que	vive	no	momento.	

-	A	performance	acontece	para	ser	documentada.	

-	 Os	 lugares	 em	 que	 ocorre	 são	 o	 espaço	 doméstico	 ou	 espaços	 públicos,	 como	 a	 rua	 onde	 os	

eventuais	 passeantes	 podem	 não	 apreender	 ou	 estar	 atentos	 à	 natureza	 artística	 do	

																																																													
118	 Tradução	Livre:	Neither	reading	the	newspaper,	with	its	abundance	of	news	that	is	irretrievably	remote	
from	 his	 life,	 nor	 sitting	 for	minutes	 on	 end	 at	 the	wheel	 of	 his	 car	 in	 a	 traffic	 jam.	Neither	 the	 journey	
through	the	netherworld	of	the	subway,	nor	the	demonstration	that	suddenly	blocks	the	street	(...)	Modern	
man	 makes	 his	 way	 home	 in	 the	 evening	 wearied	 by	 a	 jumble	 of	 events,	 but	 however	 entertaining	 or	
tedious,	 unusual	 or	 commonplace,	 harrowing	 or	 pleasurable	 they	 are,	 none	 of	 them	 will	 have	 become	
experience.	Agamben,	G.	(2007)	Infancy	and	History.	An	essay	on	the	Destruction	of	Experience,	p.	16	
119 	 Experiência	 aqui	 entendida	 enquanto	 conhecimento	 adquirido	 da	 prática	 ou	 estudo.	 In	
http://www.priberam.pt/dlpo/experiência	[acedido	em	21-12-2015]	
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acontecimento	 que	 presenciam,	 como	 em	 Studie	 für	 Identifikation	 (2006)	 ou	 Studie	 über	 zwei	

jhare	der	liebe	(2004).	

-	 Em	 alguns	 casos	 existe	 um	público	 presencial,	 em	 galerias	 como	 a	Galeria	 Fernando	Beck	 em	

Florianópolis	 com	 a	 performance	 intitulada	 Variações	 no	 chão	 (2014),	 ou	 instituições	 públicas,	

como	(des)encontro	entre	um	corpo	e	um	vestido	II,	Casa	de	las	conchas	em	Salamanca	(2013).	

-	Da	documentação	das	performances	raramente	vemos	a	existência	de	público	nas	imagens.	

-	A	documentação	é	o	que	a	artista	dirige	a	si	mesma,	e	consequentemente	a	um	outro	público	

posteriormente	em	contexto	expositivo.	

O	artista	da	performance	(autobiografia)	com	estas	particularidades	queima	a	única	escada120	 que	

o	leva	ao	piso	seguinte	isolando-se	do	mundo	onde	está,	não	ao	ponto	de	o	mundo	ser	intolerável	

e	nem	por	desprendimento	da	vida	e	dos	outros,	mas	porque	poderão	existir	outros	modos	de	

subir,	outros	modos	de	construir	relações,	ou	outros	mundos	a	partir	deste	lugar	onde	estou	agora	

a	 escrever,	 por	 exemplo.	 Estas	 práticas	 correm	 o	 risco	 de	 serem	 auto-reflexivas	 e,	 na	 verdade,	

muitas	vezes	a	sua	interpretação	não	vai	além	disso,	como	menciona	Heddon:	

	

O	 facto	 de	 que	 um	 "eu"	 parece	 estar	 no	 centro	 da	 autobiografia	 levanta	 com	

demasiada	facilidade	o	espectro	de	auto-indulgência	para	muitos	críticos,	(...)	Embora	

as	 acusações	 de	 egoísmo,	 solipsismo	 e	 narcisismo	 sejam	 lançadas	 no	 "eu"	 da	

performance	autobiográfica,	como	veremos	este	"eu"	é	terreno	contestado.121	

	

No	 entanto	 podemos	 considerar	 que	 o	 conceito	 de	 narcisismo	 entendido	 por	 Freud	 como	uma	

etapa	 necessária	 de	 constituição	 do	 eu	 -	 o	 eu	 como	 investimento	 para	 a	 construção	 de	

subjetividade	-,	é	um	processo	solitário	e	que	está	claramente	imbuído	em	práticas	artísticas	que	

exercitam	a	constituição	de	si:	
																																																													
120	 A	 escada	 é	 uma	metáfora	 usada	 no	 conto	 de	 Tieck	 intitulado	Das	 lebens	 überfluss	 e	 que	 Agamben	
refere	 no	 texto	 acima	mencionado	 para	 se	 referir	 à	 experiência.	 A	 experiência	 cuja	 função	 é	 a	 de	 uma	
escada	que	os	seus	protagonistas	queimam	por	não	ter	mais	lenha	e	estarem	com	frio.	
121	 Tradução	Livre:	The	fact	that	a	“self”	appears	to	lie	at	the	centre	of	autobiography	too	easily	raises	the	
spectre	of	self-indulgence	for	many	critics,	(...)	Though	the	charges	os	egoistical,	solipsistic	and	narcissistic	
are	thrown	at	the	“self”	of	autobiographical	performance,	as	we	shall	see	this	“self”	is	contested	terrain.	

Heddon,	D.	(2008)	Autobiography	and	Performance,	p.	4	
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(...)	 no	 instante	 em	 que	 o	 eu	 sente	 a	 necessidade	 da	 consciência	 de	 si	 em	 duplo	

movimento,	isto	é,	ao	mesmo	tempo	de	voltar-se	para	a	interioridade,	para	a	busca	de	

valores	eternos	que	o	constitua	indivíduo,	e	reduplicar	objetivamente	essa	consciência	

em	atos,	atitudes	e	testemunhos	no	meio	em	que	está	inserido.122	

	

Em	 algumas	 autobiografias	 o	 sujeito	 que	 escreve	 também	é	 o	 sujeito	 objeto	 do	 livro,	 processo	

pelo	 qual	 a	 prática	 em	 análise	 é	 semelhante:	 a	 vida	 da	artista	 é	 o	 objeto	 de	 trabalho.	Mas	 os	

processos	de	construção	autobiográfica	não	são	simples,	como	nos	refere	Heddon	sobre	o	caso	da	

prática	de	Bobby	Baker,	evidenciando	uma	pluralidade	de	eus;	a	Baker	que	atua,	a	Baker	que	está	

a	 ser	 interpretada	 e	 a	 Baker	 que	 não	 atua	 (Heddon,	 2008).	 Este	 exemplo	 recai	 num	 ato	 de	

responsabilidade	e	de	solidão	que	o	eu	experimenta,	um	processo	complexo	de	compreensão	do	

eu:	

	

É	esse	tremendum	ato	de	solidão	e	de	responsabilidade	que	o	eu	experimenta,	de	um	

lado,	o	desespero	de	não	se	sentir	capaz	de	e,	por	outro,	a	angústia	porque	se	sente	

convidado	a	realizar	a	tarefa	de	edificar-se	a	si	mesmo.	Nesse	entendimento	do	eu	por	

ele	 mesmo,	 desespera-se	 na	 tentativa	 de	 fuga	 do	 próprio	 eu,	 mas	 também	 se	

desespera	tentando	ser	esse	eu,	e	é	nessa	tarefa	que	está	a	elevação.123	

	

	

Quando	 Isabel	 Carlos	 refere	 que	 na	 performance,	 o	 corpo	 é	 ele	 próprio	 o	 autor,	 a	 obra	 e	 o	

conteúdo,	estamos	perante	uma	ideia	de	não-representatividade	na	medida	em	que	o	artista	não	

procura	representar	nenhum	papel	além	dele	mesmo:	O	artista	procura	fazer	do	seu	próprio	corpo	

um	 veículo	 de	 significação	 sem	 qualquer	 recorrência	 ao	 conceito	 de	 personagem.124	 Carlos	

menciona	que	o	corpo	do	artista	na	performance	substitui	a	autoria	pelo	corpo	inteiro.	O	que	ela	
																																																													
122	 Oliveira,	 M.C.F	 &	 Almeida,	 J.	 M.	 (2013)	 Compreendendo	 a	 subjetividade:	 Um	 diálogo	 entre	 Freud	 e	
Kierkegaard,	 In	 “Anais	 da	 XIII	 Jornada	 Internacional	 de	 Estudos	 de	 Kierkegaard	 da	 SOBRESKI”,	 p.	 406	
http://periodicos.uesb.br/index.php/jieks/article/view/2167	[acedido	em	07.04.2015]	

123	 Idem	
124	 Carlos,	I.	(1992)	Performance	ou	a	Arte	num	Lugar	Incómodo,	p.	69	
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de	facto	prossegue,	seja	qual	for	o	ângulo	pelo	qual	a	analisaremos,	é	uma	identificação	entre	o	

corpo	do	autor	e	o	corpo	da	obra.125	 Neste	sentido,	parece	existir	lugar	para	uma	prática	narcísica,	

não	só	pelo	modo	como	o	corpo	do	artista	é	exposto	e	é	feito	obra,	mas	também	por	um	excesso	

de	 presença	 quando	 se	 ocupam	 de	 si	 e	 das	 duas	 vidas	 como	matéria.	 No	 caso	 da	 prática	 em	

análise,	os	vários	desdobramentos-de-si,	tal	como	veremos	-	operações	que	constituem	a	prática	

como	a	ação,	o	registar	e	a	observação-reflexão	posterior	das	imagens	-,	são	etapas	importantes	

para	a	continuidade	da	prática	e	consequentemente	para	a	constituição	de	si.	O	constrangimento	

da	 prática	 (investigação)	 lembra	 o	 esforço	 da	 prática	 em	 ir	 universalizando	 um	 sujeito-artista	

inscrito	 nos	 registos	 e	 na	 ação-performance;	 um	 sujeito	 que	 se	 quer	 comum,	 mas	 cujo	 único	

sentido	é	elevar	a	prática	artística	ao	nível	da	vida.	

	

Como	resultado	deste	ponto	propomos:	

-	 A	 temporalidade	 -	 O	 constrangimento	 é	 acentuado	 pela	 temporalidade	 na	medida	 em	 que	 a	

artista	tenta	fugir	ao	passado	enfrentando-o,	como	por	exemplo	em	Variações	no	chão.	Ou	seja,	a	

impossibilidade	de	ser	observadora	de	si	durante	a	ação	que	está	a	desempenhar.	A	captura	das	

imagens	da	ação-performance	testemunha	a	impossibilidade	de	se	observar	e	fazer,	são	antes	um	

estímulo	para	a	memória.	É	essa	impossibilidade	que	alimenta	de	certa	forma	a	necessidade	das	

imagens,	uma	forma	de	ir	tentando	e	de	ir	falhando.	

-	 Autenticidade,	 factualidade	 e	 ficção	 -	 Há	 um	 desejo	 interior,	 quase	 ridículo,	 de	 que	 as	

performances	sejam	capturadas	de	forma	autêntica	e	factual,	mas	como	vimos	há	uma	abertura	

para	a	construção	de	ficção.	

-	Outro	constrangimento	da	prática	

Este	 último	 constrangimento	 possibilitou	 verificar	 algumas	 caraterísticasda	 performace	 e	 da	

investigação,	e	sublinhar	–	menos	justificar	–	que	esta	investigação	procura	dirigir	a	compreensão	

da	autobiografia	que	se	estabelece	numa	relação	de	si	para	si.	

	

	

	

	
																																																													
125	 Idem	
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2.3	A	CONSTITUIÇÃO	META-PERFORMATIVA	DE	SI	

	

Neste	 ponto	 reflete-se	 sobre	 a	 constituição	meta-performativa	 enquanto	 proposta	 teórica	 que	

considera	 algumas	 caraterísticasoriundas	 da	 prática	 desta	 investigação,	 nomeadamente	 a	

peformance	que	acontece	para	ser	registada	e	a	observação-reflexão	posterior	dos	registos,	como	

prática	autobiográfica.	Acreditamos	que	os	 registos	da	performance	possibilitam	 testemunhar	e	

preservar	a	experiência	performativa,	mas	também	potenciam	a	continuidade	da	prática.	Como	a	

performance,	 pela	 sua	 natureza,	 é	 uma	 prática	 essencialmente	 efémera,	 a	 constituição	 meta-

performativa	inclui	ainda	um	eu	que	se	constitui	nesse	processo	de	agir	e	registar.	Os	tópicos	que	

se	 seguem	 testemunhar,	 preservar,	 potenciar,	 são	 desenvolvidos	 numa	 vincada	 relação	 com	 a	

prática	desta	investigação.	

	

2.3.	a.	TESTEMUNHAR	

	

O	uso	da	fotografia	e	do	vídeo	na	performance	desta	investigação	atribui-se,	numa	fase	inicial	do	

processo	criativo,	à	vontade	em	deixar	um	rasto	da	experiência,	e	testemunhar	a	performance	por	

intermédio	dos	registos.	Estes	meios	visuais	indiciam	a	possibilidade	em,	por	um	lado,	reconstruir	

objetivamente	a	performance:	

	

O	propósito	da	maior	parte	da	documentação	da	performance	é	tornar	o	trabalho	do	

artista	 disponível	 para	 um	 público	 maior	 e	 não	 captar	 a	 performance	 como	 uma	

"realização	interacional"	para	a	qual	um	público	específico	e	um	conjunto	específico	de	

artistas	que	se	 reúnem	em	circunstâncias	específicas	 fazem	contribuições	 igualmente	

significativas.126	 	

	

																																																													
126	 Tradução	 Livre:	 The	 purpose	 of	 most	 performance	 art	 documentation	 is	 to	 make	 the	 artist’s	 work	
available	 to	 a	 larger	 audience,	 not	 to	 capture	 the	 performance	 as	 an	 “interactional	 accomplishment”	 to	
which	a	specific	audience	and	a	specific	set	of	performers	coming	together	in	specific	circumstances	make	
equally	significant	contributions.	Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.	
54	
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No	 entanto	 a	 disseminação	 da	 performance	 não	 é	 a	 única	 razão	 para	 a	 documentação	 ser	 um	

elemento	a	considerar	no	processo	performativo,	como	é	o	caso	de	Laurie	Anderson,	em	que	os	

registos	passaram	a	ter	importância	a	determinada	altura,	como	menciona:	

	

Eu	 costumava	 estar	 muito	 orgulhosa	 por	 não	 ter	 documentado	 o	 meu	 trabalho.	 Eu	

sentia,	uma	vez	que	muito	do	trabalho	era	sobre	tempo	e	memória,	que	era	a	forma	

como	devia	 ser	gravado	 -	nas	memórias	dos	espectadores	 -	 com	todas	as	 inevitáveis	

distorções,	 associações	 e	 elaborações.	 Gradualmente	 eu	 mudei	 de	 ideia	 sobre	 fazer	

registos	 de	 performances	 porque	 as	 pessoas	 iriam	 dizer	 coisas	 como,	 "Eu	 realmente	

adorei	 aquele	 cão	 laranja	 que	 estava	 no	 teu	 espetáculo."	 E	 eu	 nunca	 tive	 um	 cão	

laranja,	nunca.	Eu	comecei	a	acompanhar	as	coisas	depois	disto.	Eu	só	não	queria	que	

desaparecesse.127	

	

Os	 textos	 citados	 sobre	 esta	 discussão	 possuem	 caraterísticasidênticas	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	

posicionamento	que	os	seus	autores	adotam	perante	a	perceção	de	performances	por	intermédio	

da	 documentação.	 Amelia	 Jones	 coloca-se	 no	 ponto	 de	 vista	 de	 alguém	 que	 experienciou	 a	

documentação	 da	 performance	 unicamente	 através	 de	 imagens	 e	 relatos,	 como	 refere	 em	

Presence	in	absentia:	Experiencing	Performance	as	Documentation:	

	

Eu	 ainda	 não	 tinha	 três	 anos,	 vivia	 no	 centro	 da	 Carolina	 do	Norte,	 quando	 Carolee	

Schneemann	realizou	Meet	 Joy	no	Festival	de	expressão	 livre	em	Paris	em	1964;	 três	

quando	 Yoko	Ono	 executou	 Cut	 Piece	 em	 Kyoto;	 oito	 quando	 Vito	 Acconci	 fez	 o	 seu	

Push	Ups	 na	 areia	 em	 Jone	 Beach	 e	 Barbara	 T.	 Smith	 começou	 a	 sua	 exploração	 de	

experiências	 corporais	 com	 a	 sua	 performance	 Ritual	 Meal	 em	 Los	 Angeles;	 nove	

																																																													
127	 Tradução	Livre:	I	myself	used	to	be	very	proud	that	I	didn’t	document	my	work.	I	felt	that,	since	much	of	
it	was	about	time	and	memory,	that	was	the	way	it	should	be	recorded	-	in	the	memories	of	the	viewers	-	
with	 all	 the	 inevitable	 distortions,	 associations	 and	 elaborations.	 Gradually	 I	 changed	 my	 mind	 about	
making	records	of	events	because	people	would	say	things	like,	“I	really	loved	that	orange	dog	you	had	in	
that	show.”	And	I’ve	never	had	an	orange	dog	ever.	I	started	to	keep	track	of	things	after	that.	I	just	didn’t	
want	 it	 to	 disappear.	 Anderson,	 L.	 (1992).	 This	 is	 the	 time	 and	 this	 is	 the	 recording	 of	 time.	 In	
http://www.acastronovo.com/ClassHtms/ClassDocs/Anderson01.pdf	[acedido	em	22-01-2013]	
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quando	 Adrian	 Piper	 desfilou	 pela	 rua	 de	 Nova	 York	 tornando-se	 repulsiva	 na	 série	

Catalysis.128	 	

	

De	 modo	 idêntico	 é	 a	 perspetiva	 de	 Philip	 Asulander	 para	 quem	 o	 valor	 da	 documentação	 	 	

existe	numa	relação	estreita	entre	a	audiência	e	a	documentação:	

	

Eu	sou	capaz	de	experimentar	performances,	obras	de	arte,	ou	exposições	e	respetivos	

artefatos,	quer	estejam	ou	não	à	minha	frente.	Não	afirmo,	naturalmente,	que	a	minha	

experiência	destes	acontecimentos	é	idêntica	à	experiência	de	alguém	que	os	assistiu	

presencialmente,	só	que	sou	capaz	de	experimentá-los	de	uma	forma	que	me	permita	

entrar	em	diálogo	com	eles,	que	a	minha	experiência	deles	não	é	intrinsecamente	

inferior	à	experiência	de	alguém	que	esteve	realmente	lá,	e	que	este	diálogo	não	

depende	da	minha	primeira	chegada	a	uma	reconstrução	objetiva	dos	eventos.129	

	

Babette	Mangolte,	uma	reconhecida	realizadora	que	filmou	uma	série	de	performances	de	artistas	

como	Marina	Abramovic,	Trisha	Brown	e	Yvonne	Rainer,	exibe	Touching130	 (Fig.	10),	um	conjunto	

																																																													
128	 Tradução	Livre:	I	was	not	yet	three	years	old,	living	in	central	North	Carolina,	when	Carolee	Schneemann	
performed	Meet	Joy	at	the	Festival	of	free	Expression	in	Paris	in	1964;	three	when	Yoko	Ono	performed	Cut	
Piece	 in	Kyoto;	eight	when	Vito	Acconci	did	his	Push	Ups	 in	 the	sand	at	 Jone	Beach	and	Barbara	T.	Smith	
began	her	exploration	of	bodily	experiences	with	her	Ritual	Meal	performance	 in	 Los	Angeles;	nine	when	
Adrian	 Piper	 paraded	 through	 the	 street	 of	 new	 york	making	 herself	 repulsive	 in	 the	 Catalysis	 series	 (...)	
Jones,	A.	(1997)	“Presence”	in	Absentia:	Experiencing	Performance	as	Documentation,	p.	11	
129	 Tradução	Livre:	 I’m	able	to	experience	performances,	works	of	art,	or	exhibitions	from	their	respective	
artifacts,	wether	or	not	these	are	self-effacing.	I	do	not	claim,	of	course,	that	my	experience	of	these	events	
is	identical	with	the	experience	of	someone	who	attended	them	physically,	only	that	I	am	able	to	experience	
them	 in	 a	 way	 that	 permits	 me	 to	 enter	 into	 dialogue	 with	 them,	 that	 my	 experience	 of	 them	 is	 not	
intrinsically	 inferior	to	the	experience	of	someone	who	“was	really	there,”	and	that	this	dialogue	does	not	
depend	 on	 my	 first	 arriving	 at	 an	 objective	 reconstruction	 of	 the	 events.	 Auslander,	 P.	 (2006)	 The	
Performativity	of	Performance	Documentation,	p.	52	
130	 Touching	 é	 o	 título	 da	 instalação	 integrada	 na	 exposição	While	 Bodies	 Get	Mirrored	 –	 An	 Exhibition	
about	 Movement,	 Formalism	 and	 Space	 no	 Museu	 Migros	 Zurique	 no	 ano	 de	 2010:	 My	 installation	
questioned	how	photography	of	movement	could	be	seen	as	a	process	affected	by	 the	proximity	of	other	
images	 of	 movement	 and	 how	 analytical	 tools	 like	 collage	 of	 film	 and	 sound	 clips	 and	 the	 ordering	 of	
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de	fotografias	de	performances	seminais	que	dispõe	sobre	uma	mesa.	Mangolte	coloca	sobre	uma	

mesa	 algumas	 das	 imagens	 icónicas	 de	 performances,	 o	 que	 permite	 ao	 público	 mexer	 nas	

imagens,	organizá-las,	criar	novas	relações,	entrando	num	diálogo	mais	táctil	com	as	 imagens.	O	

público	 pode	 deste	 modo	 criar	 a	 sua	 própria	 composição	 e	 colagem	 de	 forma	 a	 gerar	 novas	

relações	entre	as	imagens	e	um	outro	tipo	de	experiência	com	as	ações-performances.	

	

	

Fig.	10	–	Babette	Mangolde,	Touching	(2010).	

	

Amelia	Jones,	no	seu	texto	acima	reerido,	coloca-nos	a	questão	sobre	se	presenciar	a	performance	

é	 a	única	 forma	de	 testemunhar	 a	 sua	evidência,	 acedendo	assim	às	 verdadeiras	 intenções	dos	

artistas:	

	

Ter	 contato	 físico	direto	com	uma	artista	que	puxa	um	pergaminho	do	canal	vaginal	

não	garante	o	ter	mais	conhecimento	da	sua	subjetividade	ou	intencionalidade,	do	que	

olhar	para	um	filme	ou	quadro	dessa	atividade,	ou	olhar	para	uma	pintura	que	foi	feita	

enquanto	resultado	dessa	ação.131	 	

	 	
																																																																																																																																																																																																										

images	 can	 contribute	 to	 an	 analysis	 of	 the	 movement	 represented.	 In	
http://www.babettemangolte.org/installwhilebodies2010.html	(acedido	a	08-05-2016)	
131	 Tradução	 Livre:	Having	direct	physical	 contact	with	an	artist	who	pulls	a	 scroll	 from	her	 vagina	 canal	
does	not	ensure	“knowledge”	of	her	subjectivity	or	 intentionality	any	more	than	does	 looking	at	a	 film	or	
picture	 of	 this	 activity,	 or	 looking	 at	 a	 painting	 that	was	made	as	 the	 result	 of	 such	 an	 action.	 Jones,	 A.	
(1997)	“Presence”	in	Absentia:	Experiencing	Performance	as	Documentation,	p.	13	
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É	 certo	 que	 o	 interesse	 do	 documento	 enquanto	 rasto	 da	 experiência	 está	 direcionado	 para	

preocupações	de	receção,	mas	também	em	guardar	a	experiência:	uma	preocupação	histórica	da	

performance	na	qual	podemos	considerar	também	aspetos	de	preservação.	Mas	a	documentação	

visual	 com	menor	 margem	 para	 uma	 leitura	 subjetiva	 está	 longe	 de	 ser	 o	 único	 propósito	 da	

documentação,	 como	 nos	 prova	 Sophie	 Calle	 ou	 Joseph	 Beuys,	 ou	 ainda	 Gina	 Pane,	 Marina	

Abramovic,	 Carolee	 Schneemann	por	 exemplo,	 quando	 expõem	a	 documentação	 em	 galeria	 ou	

em	museu,	ou	publicam	em	livro	de	artista;	a	documentação	possui	autonomia	plástica	enquanto	

objeto	 autónomo	 da	 performance	 que	 está	 na	 sua	 origem.	 Contudo	 a	 nossa	 proposta	 meta-

performativa	 dá	 mais	 atenção,	 numa	 primeira	 fase,	 à	 documentação	 enquanto	 prova	 da	

performance,	 porque	 testemunhar	 é	 um	 primeiro	 impulso;	 desejar	 ver-se	 como	 alguém	 que	

assiste	 de	 fora.	 Naturalmente	 testemunhar	 neste	 caso	 é	 uma	 forma	 de	 verificação	 da	 ação-

performance	e	de	si	próprio.	

	

2.3.	b.	PRESERVAR	

	

As	variadas	categorias	de	documentação	de	performance	apontam	para	uma	problemática	geral,	

que	diz	respeito	à	preservação	da	performance,	como	sugere	Rebecca	Schneider:	

	

(...)	os	documentos	capturam	um	momento	no	tempo	enquanto	a	performance	ao	vivo	

é	 entendida	 como	 composta	 de	 tempo	 que	 supostamente	 desaparece	 no	 tempo,	 ela	

não	 pode	 permanecer	 no	 arquivo.	 (...)	 a	 performance	 requer	 documentos	 para	

preservação.	Corpos	e	memória	não	são	suficientemente	eles	próprios	documentos.132	

	

Se	a	performance	resistiu	até	há	muito	pouco	tempo	a	circular	em	instituições	museológicas,	pois	

esse	foi	um	dos	seus	projetos	fundadores	com	início	nas	vanguardas,	responsabilidade	atribuída	à	

sua	característica	imaterial,	tem	sido	hoje	possível	para	os	museus	abraçar	esta	disciplina	porque	a	

																																																													
132	 Tradução	 Livre:	 (...)	 documents	 capture	 a	moment	 in	 time	where	 as	 live	 performance	 understood	 as	
composed	 of	 time	 supposedly	 disappears	 in	 time,	 it	 can	 not	 remain	 for	 the	 archive.	 (...)	 performance	
requires	 documents	 for	 preservation.	 Bodies	 and	 memory	 are	 not	 sufficiently	 themselves	 already	
documents.	 Schneider,	R.	 (2014)	Performance	and	Documentation.	 In	http://artmuseum.pl/en/doc/video-
wyklad-prof-rebecki-schneider-performans-i	[acedido	em	27-07-2016]	
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documentação	que	data	da	década	de	70	é	agora	História.	Por	esse	motivo	é	que	a	década	de	70	é	

um	 campo	 de	 estudo	 importante	 para	 a	 compreensão	 da	 História	 da	 Performance.133	 Neste	

sentido	 a	 performance	 precisa	 e	 está	 dependente	 da	 documentação,	 para	 ser	 instaurada	

enquanto	 memória.	 O	 nosso	 interesse	 incide	 na	 documentação	 visual,	 mas	 à	 outra	 forma	 de	

documentar	performances	tais	como	por	intermédio	de	áudio,	desenho,	oralidade,	por	exemplo.	

No	entanto,	presentemente	muitas	são	as	instituições	que	possuem	programas	de	performance	e	

departamentos	de	Performance	Art	como	é	o	MOMA134,	ou	a	TATE135	 com	o	projeto	Performance	

at	Tate,	cujo	objetivo	é	preservar,	pesquisar	e	divulgar	as	obras,	sob	a	influência	desta	disciplina	

na	História	Moderna	 e	 Contemporânea.	O	 expoente	máximo	desta	 configuração	 é	 a	 criação	 do	

Instituto	MAI136	 por	Marina	Abramovic,	que	além	de	 ter	outras	atividades,	 tem	o	 foco	principal	

em	 preservar	 performance.	 A	 título	 de	 exemplo,	 também	 a	 conferência	 Performing	

Documentation	 -	 In	 the	 Conservation	 of	 Contemporary	 Art	 que	 decorreu	 em	2013	 na	 Fundação	

Calouste	 Gulbenkian,	 confirma	 a	 necessidade	 de	 pensar	 estratégias	 de	 preservação	 na	 arte	

contemporânea	por	parte	de	diversos	investigadores	e	institutos	representados,	não	só	em	casos	

em	 que	 as	 práticas	 são	 efémeras.	 Em	 todo	 o	 caso,	 foi	 visível	 na	 conferência	 a	 tentativa	 de	

aproximar	 entidades	 como	 artistas,	 instituições	 e	 conservadores	 como	 forma	 de	 reconfigurar	 o	

trabalho	por	intermédio	da	documentação.137	 Esta	necessidade	é	ainda	confirmada	por	Goldberg	

que	 refere	 a	 importância	 de	 algumas	 performances	 serem	 reconstruídas	 e	 reimaginadas	 para	

serem	 exibidas	 em	 contexto	 museológico. 138 	 Pensar	 a	 preservação	 de	 práticas	 artísticas	

imateriais,	é	uma	temática	imprescindível	no	contexto	museológico,	como	é	evidente	também	na	

segunda	edição	da	progrmação	O	Museu	como	performance	que	decorreu	no	Museu	de	Serralves	

em	 Setembro	 de	 2016,	 com	 apresentações	 de	 performances,	 ou	 em	 catálogos	 como	 o	 da	

exposição	 sobre	 a	 obra	 de	Valentine	 Saint-Point	 intitulada	Feminine	 Futures	 de	Adrien	 Sina.	De	

forma	mais	 independente	podemos	ainda	encontrar	 informação	sobre	performance	em	blogues	

para	fins	de	divulgação	e	arquivo	como	o	caso	de	to	perform	http://pt-performance.blogspot.pt,	

																																																													
133	 Goldberg,	R.&	Marcoci,	R.	(2015)	On	Record.	
134	 In	https://www.moma.org/explore/collection/departments/media	[acedido	em	27-07-2014]	
135 	 In	 http://www.tate.org.uk/about/projects/performance-tate-collecting-archiving-and-sharing-
performance-and-performative	[acedido	em	27-07-2014]	
136	 In	http://www.mai-hudson.org/about-mai/	acedido	em	27-07-2014]	
137	 In	http://performingdocumentation.fcsh.unl.pt/Site/home.html	[acedido	em	09-05-2015]	
138	 Goldberg,	R.	&	Marcoci,	R.	(2015)	On	Record,	p.	6	
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com	 orientação	 da	 artista	 Susana	 Mendes	 Silva.	 Ou	 ainda	 em	 react	 feminism	

http://www.reactfeminism.org	 onde	 encontramos	 referência	 de	 artistas	mulheres	 que	 integram	

projetos	 de	 exposições	 internacionais.	 Mas	 pensemos	 também	 em	 termos	 da	 necessidade	 de	

gerar	um	pensamento	crítico,	de	pensar	o	lugar	que	ocupam,	ou	poderão	ocupar	estas	práticas	em	

contexto	cultural,	como	é	também	exemplo	o	ciclo	de	conversas	Debater	o	Intangível	organizado	

por	Daniela	Salazar	e	Hélia	Marçal,	a	decorrer	entre	Outubro	de	2016	e	Junho	2017,	com	o	apoio	

da	Faculdade	Ciências	Sociais	Humanas.	 	

Preservar	a	performance	por	 intermédio	da	documentação	pode	 ser	 compreendido	 também	no	

contexto	académico,	nomeadamente	em	algumas	universidades	que	têm	tido	a	responsabilidade	

de	 apontar	 novas	 direções	 para	 os	 estudos	 da	 Performance.	 Em	 Portugal	 esta	 disciplina	 é	

lecionada	em	departamentos	distintos.	No	entanto,	parece	ser	cada	vez	mais	integrada	enquanto	

disciplina	nos	currículos	de	cursos	em	Artes	Plásticas:	

-Universidade	do	Porto	FBA.UP	–	a	disciplina	Processos	Retóricos	e	Performativos139	 do	Mestrado	

em	 Desenho	 e	 Técnicas	 de	 Impressão.	 E	 mais	 recentemente	 o	 Curso	 de	 Especialização	 pós-

graduação	em	Performance.	

-Universidade	do	Algarve	-	Artes	Visuais	e	Performativas	

-IPL-	 ESAD.CR	 -	 Departamento	 de	 Artes	 Plásticas	 -a	 disciplina	 Arte	 e	 Performance,	 (por	 mim	

proposta	e	lecionada)	

Ensinar	a	disciplina	de	performance	parece-nos	ser	uma	forma	também	de	a	preservar,	no	sentido	

de	a	discutir	de	a	questionar,	e	de	lhe	dar	continuidade.	

Preservar	é,	como	vimos,	um	modo	de	pensar	temporalmente	a	performance	não	só	em	termos	

de	passado,	mas	de	presente	e	de	futuro	também.	No	entanto	preservar	no	contexto	da	prática	de	

performance	não	deixa	de	ser	uma	questão.	Hoje,	com	um	conjunto	de	tecnologias	digitais	desde	

a	 gravação	 com	o	HD,	 e	 a	 preservação	 com	os	 vários	 formatos	MPEG,	MP4,	 é	 possível	 guardar	

digitalmente	com	alto	nível	de	definição	e	segurança	comparado	com	os	meios	analógicos	como	a	

fotografia	analógica	ou	o	super	8,	para	nomear	os	meios	preferenciais	da	prática	(investigação).	A	

função	que	os	registos	assumem	no	processo	performativo	podem	ser	várias	como	apontamos	no	

																																																													
139	 Processos	 Retóricos	 e	 Performativos	 foi	 a	 primeira	 disciplina	 na	 FBA.UP	 a	 abordar	 o	 recurso	 a	
metodologias	 baseadas	 em	 processos	 performativos	 –	 no	 caso	 dirigidas	 às	 práticas	 do	 desenho.	 No	
contexto	pedagógico,	a	performance	é	assumida	como	um	objeto,	mas	também	como	um	método	–	uma	
lente	que	nos	permite	olhar	o	mundo	como	performance.	
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próximo	 capítulo,	 nomeadamente	 nos	 desdobramentos-de-si.	 Contudo,	 consideramos	 relevante	

avançar	com	uma	ideia	de	função	do	registo	no	que	diz	respeito	a	questões	de	preservação.	 	

Em	2009	foi	publicada	uma	edição	da	Revista	de	Comunicação	e	Linguagens	com	o	tema	Escrita,	

Memória,	Arquivo,	que	 lida	com	algumas	destas	questões,	 situando	o	debate	 sobre	o	que	 faz	o	

documento,	e	o	que	leva	a	que	designemos	certos	objetos	como	documentos	e	não	outros.	Num	

dos	 textos	de	 José	Afonso	Furtado	é	mencionado	um	paradoxo	que	 faz	sentido	 incluir	aqui,	nos	

desdobramentos	 do	documento,	 que	 é	 o	Paradoxo	de	Roger.	 Em	 resumo,	 o	 paradoxo	de	 roger	

surge	com	o	digital,	embora	seja	transversal	ao	papel	e	outras	formas	de	documentação.	Parte	do	

princípio	que	um	documento	é	um	objeto	que	nos	permite	aceder	à	informação,	e	por	outro	lado	

tem	 que	 ser	 conservado.	 Ou	 seja,	 conservamos	 os	 documentos	 como	 forma	 de	 aceder	 à	

informação	 que	 constitui	 a	 evidência	 que	 algo	 aconteceu,	 que	 uma	 decisão	 foi	 tomada,	 etc.	

Contudo	 –	 e	 o	 paradoxo	 é	 este	 –	 para	 conservar	 temos	 que	 alterar.	 Isto	 é	 manifesto	

principalmente	no	filme,	mas	não	só:	do	super	8	ao	VHS,	do	VHS	ao	DVD,	do	DVD	ao	MPEG,	ao	

MP4,	 e	 por	 aí	 fora.	 Só	 posso	 conservar	 na	 medida	 em	 que	 o	 documento	 se	 transforma	 para	

manter	 o	 acesso	 ao	 que	 ele	 contém.	 Conservar	 é	 alterar.	 Se	 pensarmos	 o	 documento	 nesta	

perspetiva,	 o	 acontecimento	 que	 ele	 reporta	 só	 é	 conservado	 na	medida	 em	 que	 se	 altera:	 da	

experiência	 vivida	 para	 a	 sua	 representação,	 da	 representação	 para	 outro	 dispositivo,	 e	 por	 aí	

fora,	 de	 modo	 a	 manter	 presente,	 como	 uma	 espora	 na	 memória	 (como	 diria	 Phelan),	 a	

experiência	do	que	aconteceu.	No	caso	da	prática	desta	investigação	os	meios	preferenciais	são	a	

fotografia	analógica	e	o	vídeo	super	8.	As	películas	e	as	fitas	são	normalmente	transferidas	para	

meio	digital	por	questões	de	acessibilidade	no	que	toca	à	exibição	destes	registos.	Normalmente	é	

difícil	 ter	 forma	 de	 projetar	 o	 super	 8	 num	 projetor	 adequado,	 por	 exemplo.	 Contudo	 este	

procedimento	técnico	e	de	ordem	prática	se	quisermos,	não	invalida	as	decisões140	 quando	opta	

por	estes	meios.	

	

	

	

	

																																																													
140	 Há	 tempos	 pedi	 ao	 meu	 pai	 fotografias	 e	 vídeos	 super	 8	 da	 minha	 infância	 para	 integrarem	 uma	
pesquisa	que	eu	estava	a	preparar	para	a	minha	tese	autobiográfica.	Passado	mais	ou	menos	uma	semana	
de	me	ter	entregue	o	material,	pediu-mo	de	volta.	
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2.3.	c.	POTENCIAR	

	

É	 sobretudo	 desde	 as	 vanguardas	 que	 alguns	 artistas	 privilegiaram	 ações	 em	 tempo	 real	 em	

detrimento	do	objeto	de	arte	e	da	sua	 representação	 formal,	 como	 indica	RoseLee	Goldberg.141	

Mas	 a	 necessidade	 de	 reter	 a	 experiência	 através	 de	meios	 tecnológicos	 como	 a	 fotografia	 e	 o	

vídeo,	 contribuíram	 para	 uma	 relação	 de	 natureza	 complexa,	 sobretudo	 quando	 convocadas	 a	

efemeridade	da	performance	e	a	ideia	de	permanência	associada	ao	documento,	encontrando	no	

contexto	 teórico,	 espaço	 para	 se	 pensar	 esta	 problemática.	 A	 proposta	 ontológica	 apresentada	

por	 Phelan	 (1993)	 tem	 vindo	 a	 ser	 a	 base	 de	 toda	 a	 discussão,	 que	 argumenta	 que	 qualquer	

documento	 da	 performance	 incita	 à	 sua	memória	 pois	 esta	 ocorre	 no	 tempo	 e	 no	 espaço	 que	

qualquer	meio	é	incapaz	de	reproduzir.	A	documentação	resulta	como	impulso	da	memória	e	não	

como	uma	forma	de	a	coisificar:	

	

A	 única	 forma	 de	 vida	 da	 performance	 é	 no	 presente.	 A	 performance	 não	 pode	 ser	

guardada,	 gravada,	 documentada,	 ou	 em	 todo	 o	 caso	 participar	 na	 circulação	 das	

representações	das	representações.	Uma	vez	que	o	faça,	passa	a	ser	outra	coisa	além	

de	 performance.	 Na	 medida	 em	 que	 a	 performance	 tenta	 entrar	 no	 circuito	 de	

reprodução	 trai	 e	 reduz	 a	 promessa	 da	 sua	 própria	 ontologia.	 A	 existência	 da	

Performance	dá-se	através	do	seu	desaparecimento.142	

	

Pensemos	em	casos	de	performances	realizadas	com	e	para	um	público	presencial,	em	que	existe,	

entre	outros	elementos,	a	energia	da	ação	a	que	tantas	vezes	se	refere	Marina	Abramovic.	O	uso	

do	corpo	como	material	para	explorar	os	limites	físicos	e	emocionais,	e	os	emocionais	do	público,	

																																																													
141	 RoseLee	 Goldberg	 é	 autora	 de	 um	 dos	 mais	 completos	 livros	 de	 história	 da	 performance	 intitulado	
Performance	Art:	From	Futurism	to	the	Present,	com	a	1ª	edição	em	1979	e	conta	com	a	última	atualização	
em	2011	pela	Thames	&	Hudson.	Goldberg,	R.	(2007)	A	Arte	da	Performance.	Do	Futurismo	ao	Presente,	p.9	
142	 Tradução	 Livre:	 Performance’s	 only	 life	 is	 in	 the	 present.	 Performance	 cannot	 be	 saved,	 recorded,	
documented,	or	otherwise	participate	in	the	circulation	of	representations	of	representations:	once	it	does	
so,	 it	becomes	something	other	than	performance.	To	the	degree	that	performance	attempts	to	enter	the	
economy	of	reproduction	 it	betrays	and	 lessens	the	promise	of	 its	own	ontology.	Performance’s	being	(...)	
becomes	itself	through	disappearance.	Phelan,	P.	(1993)	Unmarked:	The	Ontology	of	Performance	p.144	
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resultam	numa	troca	de	energia,	porque	a	performance	é	real,143	 decorre	no	aqui	e	agora.	Para	

Abramovic	qualquer	documentação	diz	respeito	a	outro	universo	artístico	que	não	a	performance.	

A	performance	enquanto	prática	que	tende	ao	desaparecimento	é	determinada	pela	importância	

da	existência	de	uma	audiência	que	presencie	e	legitime	a	ação.	No	entanto	a	autora	Erika	Fischer-

Lichte	 contrapõe	 referindo	 que	 tem	 sido	 por	 intermédio	 das	 fotografias	 e	 dos	 vídeos	 que	

documentam	 as	 ações	 que	 é	 possível	 falar	 de	 performances	 passadas	 (Fischer-Lichte,	 2008).	 A	

autora	 argumenta	 ainda	 que	 existe	 uma	 tensão	 aparente	 entre	 a	 fixação	 da	 performance	 na	

documentação	fotografia-vídeo	e	que	enquanto	descrições	ainda	enfatizam	a	característica	única	

da	performance	(Fischer-Lichte,	2008).	

Alguns	artistas	têm	vindo	a	contornar	a	natureza	efémera	da	performance	a	fim	de	obter	vestígios	

que	garantam	a	 receção	e	a	comunicação	destas	práticas.	Philippe	Auslander,	por	meio	de	uma	

análise	 a	 registos	 fotográficos	 de	 performances	 seminais	 da	 década	 de	 70,	 apresenta	 duas	

categorias	 de	 documentação,	 -	 documental	 e	 teatral,	 abrangendo	 a	 documentação	 de	

performances	 realizadas	 ao	 vivo	 (para	 um	 público	 presencial)	 mas	 também	 performances	

realizadas	 para	 a	 câmara	 -,	 e	 argumenta	 que	 a	 fotografia	 ocupa	 em	 certa	 medida	 o	 lugar	 da	

performance,	desde	que	ocorra	uma	interação	com	um	espectador	que	garanta	a	sua	ocorrência.	

A	 performatividade	 da	 documentação	 da	 performance	 surge	 assim	 como	 uma	 abordagem	

diferente	 da	 ideia	 de	 que	 o	 documento	 apenas	 imita	 e	 reproduz	 o	 carácter	 autêntico	 da	

performance,	o	que	em	todo	o	caso,	falha.	São	performativos	porque	têm	a	capacidade	de	causar	

um	acontecimento,	como	nos	diz	Auslander:	

	

É	 bem	 possível	 que	 o	 nosso	 senso	 de	 presença,	 poder	 e	 autenticidade	 destas	 peças	

derive	 de	 não	 tratar	 o	 documento	 como	um	ponto	 de	 acesso	 indexado	a	 um	evento	

passado,	mas	 de	 perceber	 o	 próprio	 documento	 como	 uma	 performance	 que	 reflete	

diretamente	o	projeto	estético	de	um	artista	ou	a	 sensibilidade	para	o	qual	 somos	o	

público	presente.144	

																																																													
143	 Abramovic,	 M.	 (2010)	What	 is	 performance	 art?	 In	 https://www.youtube.com/watch?v=FcyYynulogY	
[acedido	em	10-09-2015]	
144	 Tradução	Livre:	 It	may	well	be	that	our	sense	of	the	presence,	power,	and	authenticity	of	these	pieces	
derives	not	from	treating	the	document	as	an	indexical	access	point	to	a	past	event	but	from	perceiving	the	
document	 itself	 as	 a	 performance	 that	 directly	 reflects	 an	 artist’s	 aesthetic	 project	 or	 sensibility	 and	 for	
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De	 modo	 semelhante,	 Isabel	 Carlos	 (1992)	 menciona	 que	 a	 performance	 está	 dependente	 da	

fotografia	para	contornar	o	seu	desaparecimento,	evocando	uma	presença	fotografável	em	vez	de	

apenas	 representação	pois	 a	 fotografia	 estabelece	 uma	 relação	de	 “ausência-presença”	 sempre	

que	esta	é	observada,	em	contexto	expositivo	por	exemplo.	É	certo	que	muitos	artistas	pensaram	

conceptualmente	 as	 suas	 performances,	 como	 veremos,	 e	 que	o	 carácter	 documental	 em	nada	

retira	valor	estético	à	documentação,	quando	esta	é	pensada	enquanto	elemento	 integrante	da	

performance.	 A	 afinidade	 entre	 a	 performance	 e	 a	 documentação	 não	 se	 dá	 apenas	 pelo	 ser	

efémero	 da	 performance.	 Auslander	 descentra	 a	 discussão	 da	 perspetiva	 ontológica	 para	 o	 da	

receção	da	obra.	Em	Pictures	of	an	Exhibition	 (2010)	o	autor	refere	que	o	problema	é	abordar	a	

documentação	no	sentido	da	reconstrução	do	evento	e	propõe	a	valorização	da	relação	entre	o	

público	 e	 a	 documentação	 de	 performances	 desenvolvendo	 uma	 fenomenologia	 da	

documentação	e	consequentemente	da	sua	relação	com	uma	audiência:	

	

O	 relacionamento	 principal	 não	 é	 aquele	 entre	 o	 documento	 e	 a	 performance,	 mas	

entre	 o	 documento	 e	 o	 seu	 público.	 O	 que	 é	 necessário,	 então,	 não	 é	 tanto	 uma	

ontologia	do	documento	da	performance	como	uma	fenomenologia	do	relacionamento	

do	 público	 com	 ele,	 o	 processo	 pelo	 qual	 o	 evento,	 seja	 uma	 performance	 ou	 uma	

exposição,	se	revela	a	nós	através	do	nosso	engajamento	com	os	seus	artefatos.145	 	

	

No	entanto,	pensamos	que	o	modo	como	alguns	artistas	designam	o	papel	da	documentação	na	

sua	 prática	 é	 fundamental	 indicando	 caminhos	 possíveis	 de	 relações	 com	 o	 público	 e	 o	 seu	

trabalho.	Iole	de	Freitas	(Vergine,	2000)	faz	uma	distinção	entre	o	ato	de	documentar	e	o	ato	de	

gravar,	pois	a	artista	refere	que	procura	captar	numa	imagem	o	seu	estado	de	espírito	como	um	

modo	 de	 pesquisar	 sobre	 si	 própria,	 implicando	 uma	 relação	 mais	 intimista	 com	 o	 trabalho.	

																																																																																																																																																																																																										

which	we	are	the	present	audience.	Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	
p.	47	
145	 Tradução	Livre:	The	crucial	relationship	is	not	the	one	between	the	document	and	the	performance,	but	
the	one	between	between	the	document	and	its	audience.	What	is	needed,	then,	is	not	so	much	an	ontology	
of	the	performance	document	as	a	phenomenology	of	the	audience’s	relationship	to	it,	the	process	by	which	
the	event,	whether	a	performance	or	an	exhibition,	discloses	 itself	 to	us	through	our	engagement	with	 its	
artifacts.	Auslander,	P.	(2010)	Pictures	of	an	Exhibition,	p.	299	
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Gravar146	 significa	perpetuar,	 fixar	na	memória,	 registar	dados	num	suporte.	No	caso	de	Freitas	

deduzimos	que	estivesse	 também	 interessada	no	potencial	mais	 subjetivo	da	documentação.	 Já	

Gina	Pane,	um	nome	de	referência	na	Body	Art,	referia	que	as	suas	fotografias	eram	constatações	

que	precisava	 construir	 como	 representações	das	 suas	 ações	 (Maude-Roxby,	 2003).	No	 caso	da	

performance	desta	investigação	destacamos	o	termo	“registar”	para	referir	uma	ideia	de	anotação	

e	de	captação	da	ação	por	meio	da	fotografia	ou	do	vídeo.	O	ato	de	registar	implica	por	um	lado	

assinalar	 a	 factualidade	 da	 performance,147	 única	 forma	 da	 artista	 garantir	 para	 si	 e	 para	 os	

outros,	que	esteve	a	fazer	aquela	ação.	Contudo,	para	melhor	situarmos	a	prática,	nomeadamente	

a	 compreensão	 das	 ações	 que	 a	 artista	 não	 especifica	 quando	 refere	 que	 regista	 ações.	 Deste	

modo,	sem	querermos	estender-nos	na	discussão	sobre	o	que	é	a	Performance,	porque	há	uma	

impossibilidade	 em	 definir	 a	 performance	 numa	 única	 dimensão	 em	 particular	 nos	 estudos	

performativos,	 como	 por	 exemplo	 os	 contributos	 de	 Richard	 Schechner	 ou	 Diana	 Taylor.	 É,	 no	

entanto,	 necessário	 percorrer	 algumas	definições	para	nos	 aproximarmos	do	 sentido	da	prática	

em	análise,	e	que	entendemos	por	potenciar.	

Quando,	no	contexto	dos	estudos	performativos	o	antropólogo	Richard	Schechner	(2006)	define	a	

performance	 como	 sendo	 comportamento	 restaurado148	 sugere	 existir	 uma	 proximidade	 entre	

ações	construídas,	ensaiadas,	e	outras	ações	da	ordem	do	quotidiano,	nas	quais	o	sujeito	exerce	

determinados	 comportamentos.	 Em	 A	 Apresentação	 do	 Eu	 na	 Vida	 de	 todos	 os	 dias	 Erving	

Goffman	refere-se	a	desempenho149	 para	se	aproximar	do	comportamento	“real”	de	um	indivíduo	

em	sociedade,	com	o	do	ator	na	representação	teatral	procurando	criar	fios	relacionais.	O	que	o	

																																																													
146	 In	https://www.priberam.pt/dlpo/gravar	[acedido	em	18-03-2015]	
147	 Em	 2002	 a	 artista	 realizou	 uma	 performance	 que	 consistiu	 em	 construir	 com	 cal,	 areia	 e	 água	 uma	
parede	 num	 espaço	 devoluto	 da	 cidade	 de	 Weimar.	 Durante	 dois	 meses	 a	 parede	 foi	 erguida	
cautelosamente	para	não	cair.	O	que	restou	da	performance	foram	as	marcas	do	sol	no	seu	corpo,	o	vídeo	
das	ruínas	da	parede	no	chão,	e	todo	o	material	fotográfico	do	processo	de	construção	que	se	perdeu	num	
dado	momento.	Se	até	aqui	o	que	 interessava	era	poder	estar	num	determinado	tempo	e	espaço	a	viver	
uma	situação	a	partir	de	Studie	über	zwei	jahre	der	liebe	os	elementos	documentais	da	prática	começaram	
a	exercer	um	papel	dominante:	Agora	não	haveria	 forma	de	provar	a	minha	existência	naquele	 tempo	e	
espaço	a	fazer	fosse	o	que	fosse.	Não	haveria	forma	de	voltar	a	“ver”,	de	me	seguir	o	rasto.	As	marcas	da	
experiência	inscrita	nos	registos	que	se	perderam,	jamais	serão	relembradas	por	intermédio	das	imagens.	
148	 “restored	behaviour”	is	the	key	process	of	every	kind	of	performing,	in	everyday	life,	in	healing,	in	ritual,	
in	play,	and	in	the	arts.	Restored	behavior	is	“out	there”,	separate	from	“me”.	To	put	it	 in	personal	terms,	
restored	behavior	is	“me	behaving	as	if	I	were	someone	else”	or	“as	I	am	told	to	do”,	or	“as	I	have	learned.	
Schechner,	R.	(2006)	Performance	Studies.	An	Introduction,	p.4	
149	 Goffman,	E.	(1993)	A	Apresentação	do	Eu	na	Vida	de	todos	os	dias.	
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autor	faz	é	uma	análise	sociológica	da	nossa	representação	no	mundo,	comparando-a	a	um	teatro.	

De	modo	semelhante	Schechner	encontra	nos	nossos	modos	comportamentais,	na	vida	e	nas	suas	

práticas	(religiosas,	cerimoniais,	profissionais,	artísticas,	etc),	modos	idênticos	de	agir	e	de	ser.	É	a	

possibilidade	de	construir	ações	para	agir	de	modo	diferente	que	seduz	a	artista	embora	o	único	

papel	a	desempenhar	é	o	dela	própria,	considerando	claro,	todas	as	suas	incoerências.	Schechner	

identifica	 fatores	que	caracterizam	uma	performance	em	arte:	 (...)	As	diferenças	estabelecem	as	

convenções	 e	 tradições	 de	 um	 gênero,	 as	 escolhas	 pessoais	 feitas	 pelos	 artistas,	 diretores	 e	

autores,	 vários	 padrões	 culturais,	 circunstâncias	 históricas	 e	 as	 particularidades	 da	 recepção.150	

Desenvolvendo	a	ideia	do	autor	de	que	há	todo	um	plano	de	intenções	e	caraterísticasformais	que	

circunscrevem	uma	performance	numa	determinada	categoria,	com	especificidades	que	a	poderá	

aproximar	de	uma	performance	levada	a	cabo	por	um	ator,	um	bailarino	ou	um	artista	visual,	as	

suas	 particularidades	 contribuem	 para	 a	 complexidade	 da	 definição	 de	 performance	 quando	

pensamos	 em	 performances	 coletivas,	 cujos	 membros	 possuem,	 por	 exemplo,	 diferentes	

valências.	Assim	aproximamo-nos	da	 ideia	de	Goldberg	 (2007)	para	quem	qualquer	definição	de	

performance:	

	

(...)	 negaria	 de	 imediato	 a	 própria	 possibilidade	 da	 performance,	 pois	 além	 dos	

interesses	os	seus	praticantes	usam	livremente	quaisquer	meios	como	vídeo,	película,	

slides	 e	 narrações,	 utilizando-os	 nas	mais	 diversas	 combinações.	 (...)	 cada	 performer	

cria	a	sua	própria	definição	através	dos	processos	e	modos	de	execução	adotados.151	

	

Consideramos	 que	 fazer	 ações	 para	 registar	 indica	 uma	 especificidade	 que	 coloca	 a	 prática	 do	

objeto	de	investigação	no	compartimento	da	Action	Art,	ramificação	do	termo	mais	abrangente	da	

Performance	art	 que	 inclui	 qualquer	 aspeto	da	Action	Art	 (Mangion,	 2012).	Mas	a	performance	

não	 tem	 um	 aspeto	 unicamente	 genérico,	 aquele	 em	 que	 iniciou	 com	 o	 movimento	 Dada	 e	

englobou	 qualquer	 tipo	 de	 produção	 teatral.	 Mas	 também	 estreito	 quando	 implica	 que	 a	

																																																													
150	 Tradução	Livre:	(...)	the	differences	enact	the	conventions	and	traditions	of	a	genre,	the	personal	choices	
made	by	the	performers,	directors,	and	authors,	various	cultural	patterns,	historical	circumstances,	and	the	
particularities	of	reception.	Schechner,	R.	(2006)	Performance	Studies.	An	Introduction,	p.37	
151	 Goldberg,	R.	(2007)	A	Arte	da	Performance.	Do	Futurismo	ao	Presente,	p.	10	
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performance	 tenha	 de	 acontecer	 em	 frente	 a	 uma	 audiência. 152	 Esta	 afirmação	 de	 Jones	

relaciona-se	com	a	de	Goldberg	pois	ambas	conferem	ao	processo	as	suas	limitações,	que	é	o	que	

vai	determinar	a	proximidade	da	prática	a	um	género	ou	a	outro.	Existem	distinções,	não	só	no	

campo	da	prática	 -	entre	fazer	ações	e	 fazer	performance	-,	mas	encontrámos	também	algumas	

abordagens	quanto	à	significação	de	palavras	como	Ação	e	Performance.	A	palavra	Performance	

oriunda	do	Francês	-	performer	–	designa	literalmente:	através	da	forma,	ou	à	volta	da	forma.	Eric	

Mangion,	 Diretor	 do	 Centro	Nacional	 de	 Arte	 Contemporânea	 de	 Villa	 Arson,	 afirma	 existir	 um	

conjunto	 de	 equívocos	 relativos	 a	 uma	 variedade	 de	 abordagens	 acerca	 da	 performance	

contemporânea,	sugerindo	uma	ambiguidade	no	significado	da	palavra	no	Inglês	e	no	Francês:	

	

Para	nativos	de	inglês,	qualquer	peça	de	teatro	ou	qualquer	interpretação	musical	ou	

coreográfica	é	designada	de	performance.	Um	"executante"	é	então	um	performer.	Em	

França,	 uma	 "performance"	 está	 essencialmente	 ligada	 à	 prática	 de	 artistas	 visuais	

que	 transgrindem	 o	 seu	 universo,	 ou,	 pelo	menos,	 a	 artistas	 que	 tentam	 atravessar	

gêneros,	o	que	parece	muito	mais	lógico	se	se	considerar	a	história	e	a	base	da	“action	

art”.153	

	

Diana	Taylor,	 professora	na	NYU	 -	 Tisch	 School	of	Arts,	 refere	que	a	 tradução	direta	da	palavra	

performance	para	o	Espanhol	e	Português	fez	com	que	adotássemos	o	termo	Performance	Art154	

(Taylor	 2003).	 Daí	 que	 o	 termo	 presentemente	 faça	 parte	 da	 Língua	 Portuguesa,155	 embora	

existam	distinções	entre	ação	e	performance:	

																																																													
152	 Jones,	A.	 (1997).	 “Presence”	 in	Absentia:	 Experiencing	Performance	as	Documentation.	 In	Art	 Journal,	
Vol.56	Nº	4,	“Performance	Art:	(some)	Theory	and	(selected)	Practice	at	the	End	of	this	Century”,	pp.11-18	
College	Art	Association	pp.18	In	www.jstor.org/stabel/777715	[acedido	em	06-04-2009]	
153	 Tradução	Livre:	For	english	speakers,	any	actor’s	play	or	any	musical	or	choreographic	interpretation	is	
called	a	performance.	An	“executant”	is	then	a	performer.	In	France,	a	“performance”	is	essentially	linked	to	
the	 practice	 of	 visual	 artists	 transgressing	 their	 universe,	 or	 at	 any	 rate	 to	 artists	 trying	 to	 cross	 genres,	
which	seems	much	more	logical	if	one	considers	the	history	and	the	bases	of	action	art.	 	 Mangion,	E.	(2012)	
To	deliberate	life!	À	La	Vie	Délibérée!	Une	Histoire	de	la	Performance	sur	la	Côte	D’azur	de	1951	à	2011,	p.	
9.	
154	 Taylor,	 D.	 (2003)	 The	 Archive	 and	 the	 Repertoire:	 Performing	 Cultural	 Memory	 in	 the	 Americas.	 In	
https://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/archive-repertoire.html	[acedido	em	18-01-2015]	
155 	 performance	 |perfórmãce|	 (palavra	 inglesa	 que	 significa	 "execução,	 acabamento")	 5.	
[Artes]	Manifestação	artística	que	pode	combinar	várias	formas	de	expressão.	"performance",	In	Dicionário	
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"Ação"	 pode	 ser	 definida	 como	 um	 "ato",	 um	 "acontecimento"	 de	 vanguarda,	 uma	

"reunião"	ou	"intervenção"	política.	(...)	"Ação"	parece	mais	direcionada	e	intencional,	

e	assim	menos	envolvida	social	e	politicamente	do	que	"executar",	que	evoca	tanto	a	

proibição	quanto	o	potencial	de	transgressão.	(...)	“ação”	reúne	as	dimensões	estética	

e	política	de	“executar".156	

	

Também	 um	 dos	 textos	 seminais	 que	 aborda	 algumas	 diferenças	 entre	 ambas	 as	 práticas	 é	 da	

autoria	de	Kristine	Stiles	(1998),	que	à	semelhança	de	Taylor	aponta	uma	certa	rejeição	do	termo	

Performance	Art	por	artistas	Americanos	no	período	da	década	de	70,	sobretudo	por	este	estar	

associado	às	artes	do	espetáculo	e	ao	teatro:	Somente	com	o	advento	da	extensa	narrativa	textual	

na	 performance	 que	 a	 fisicalidade	 corporal,	 em	 grande	 parte	 a	 não	 verbal,	 se	 associou	 à	

teatralidade	e	ao	espectáculo	 implicada	no	 termo	"performance	art".157	 A	 título	de	curiosidade,	

Vito	Acconci	 terá	dado	por	 concluída	a	 sua	prática	de	Action	Art	 quando	percebeu	que	os	 seus	

objetivos	como	artista	visual	estavam	a	ser	recepcionados	enquanto	espectáculos	teatrais,	como	

aponta	Taylor.	Para	Acconci	a	sua	prática	definia-se	do	seguinte	modo:	

	

Isto	é	"performance"	apenas	no	sentido	de:	"o	ato	ou	processo	de	realização	de	uma	

coisa.	A	execução	de	uma	ação"	O	meio	apropriado,	então,	é	que	os	pacotes,	resume,	

realização-revistas,	mídia	de	notícias.158	
																																																																																																																																																																																																										

Priberam	 da	 Língua	 Portuguesa	 [em	 linha],	 2008-2013,	 http://www.priberam.pt/dlpo/performance	
[acedido	em	29-07-2016]	
156	 Tradução	Livre:	“Accion”	could	be	defined	as	an	 'act,'	an	avant-garde	 'happening,'	a	 'rally'	or	political	
'intervention'.	 (...)	 'Accion'	 seems	 more	 directed	 and	 intentional,	 and	 thus	 less	 socially	 and	 politically	
embroiled	than	'perform'	which	evokes	both	the	prohibition	and	the	potential	for	transgression.	(...)	'accion'	
brings	together	both	the	aesthetic	and	political	dimensions	of	“perform.”	

Taylor,	 D.	 (2003)	 The	 Archive	 and	 the	 Repertoire:	 Performing	 Cultural	 Memory	 in	 the	 Americas.	 In	
https://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/archive-repertoire.html	[acedido	em	18-01-2015]	
157	 Tradução	Livre:	Only	with	the	advent	of	extensive	textual	narrative	in	performance	did	the	once	largely	
non-verbal	physicality	of	body	action	became	associated	with	the	theatricality	and	spectacle	implicity	in	the	
term	“performance	art”.	Stiles,	K.	(1998)	Uncorrupted	joy:	International	Art	Actions,	p.	238	
158	 Tradução	Livre:	This	is	“performance”	only	in	the	sense	of:	“the	act	or	process	of	carrying	out	something:	
the	 execution	 of	 an	 action.”	 The	 appropriate	 medium,	 then,	 is	 that	 which	 packages,	 summarizes,	
achievement-magazines,	news	media.	Acconci	como	mencionado	em	Stiles	&	Selz	(1996),	p.762	
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O	 termo	 mais	 genérico	 Performance	 Art	 é	 por	 nós	 adotado	 por	 questões	 de	 enquadramento	

teórico,	embora	a	prática	esteja	mais	próxima	da	Action	Art,	não	no	sentido	de	uma	generalização	

do	termo	pois	tudo	o	que	se	faz	é	uma	ação,	mas	no	sentido	de	compreender	uma	prática	artística	

que	se	desenvolve	para	encontrar	 formas	de	atuar	e	na	capacidade	em	atuar:	registar	situações	

construídas	para	serem	vividas	e	gerar	um	comportamento	em	mim	e	no	mundo.	Entendemos	que	

potenciar	 incide	 sobre	 os	 registos	 que	 visam	 potenciar	 a	 ação,	 no	 caso	 destacamos	 as	 ações-

performance	 encenadas	 para	 a	 câmara	 fotográfica-vídeo.	 Estes	 registos	 reforçam	 a	 ação,	 mas	

dirigem	 para	 si	 também	 outro	 potencial	 como	 identificámos	 com	 Freitas	 e	 Pane	 para	 quem	 os	

registos	tinham	um	propósito.	Este	assunto	será	melhor	exemplificado	no	capítulo	4.	no	ponto	4.1.	

b.	 Reinventar,	 onde	 avançamos	 para	 uma	 ideia	 de	 que	 potenciar	 a	 ação-performance	 com	 os	

registos	é,	no	caso	da	performance	(autobiografia)	também	um	modo	de	potenciar	o	eu	da	artista.	

A	ênfase	no	processo	documental	aparece	sobretudo	neste	capítulo.	A	constituição	performativa	

de	 si	 possibilitou	 convocar	 relações	 entre	 a	 autobiografia	 na	 literatura	 e	 na	performance	que	é	

realizada	 para	 uma	 audiência	 presencial.	 Desta	 relação	 surgem	 tópicos	 como:	 temporalidade,	

autenticidade,	 factualidade	 e	 ficção	 e	 um	 constrangimento	 da	 prática	 face	 a	 estes	 tópicos,	 que	

possibilitou	 refletir	 sobre	 a	 valorização	 de	 uma	 constituição	 meta-performativa.	 Isolámos	 três	

orientações	 ligadas	ao	potencial	dos	 tópicos	encontrados.	Da	relação	entre	a	 temporalidade	–	a	

impossibilidade	 de	 ser	 observador	 de	 si	 ao	mesmo	 tempo	 que	 é	 performer	 -	 e	 os	 registos	 -	 a	

artista	desejar	ver-se	como	alguém	que	assiste	de	fora	-	surge	o	tópico	testemunhar	como	uma	

forma	de	verificção	da	ação-performance	e	de	si	própria.	O	segundo	tópico,	preservar,	aparece	do	

facto	da	ação-performance	necessitar	ser	documentada	para	ser	provada.	No	entanto	decidiu-se	

apresentar	 autenticidade,	 factualidade	 e	 ficção	 num	 mesmo	 tópico	 porque	 detetámos	 existir	

relações	 implícitas	 entre	 os	 tópicos.	 Preservar	 identifica	 um	 conjunto	 de	 eventos	 em	 território	

nacional	 que	 demonstram	 a	 preocupação	 em	 conservar	 a	 performance,	 na	 atualidade.	 Por	 fim,	

lançar	uma	 ideia	 sobre	 a	potencialidade	de	preservar	no	 contexto	de	uma	prática	performativa	

por	 intermédio	 do	 Paradoxo	 de	 Roger;	 registar	 a	 ação-performance	 no	 caso	 da	 prática	

(investigação)	 é	 uma	 forma	 de	 preservar.	 Se	 preservar	 implica	 alterar,	 como	 mencionado	 por	

Furtado,	então	podemos	deduzir	que	preservar	tem	duas	dimensões:	guardar	para	lembrar	como	

foi,	 e	 repensar	 alterarando.	 Por	 último,	 potenciar,	 envolve	 a	 compreensão	 do	 registo	 da	 ação-

performance	enquanto	modo	de	 reforçar	a	performance	destacando	alguns	exemplos	 (Freitas	e	

Pane)	sobre	a	função	do	registo	no	processo	performativo.	Reunimos	informação	que	nos	aponta	
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para	uma	 ideia	de	que	os	 registos	potenciam	a	performance,	os	próprios	 registos,	e	no	caso	da	

prática	da	investigação	(autobiografia	como	assunto)	potenciam	a	construção	do	eu.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

89	

	

	

	

	

	

	

	

	

Parte	III	-	A	metaperformance	como	construção	autobiográfica	possível	
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CAPÍTULO	3.	O	PROCESSO	META-PERFORMATIVO	E	OS	DESDOBRAMENTOS-DE-SI	

	

A	prática	desta	 investigação	possui	vários	desdobramentos	que	dizem	respeito	ao	modo	como	a	

artista	se	coloca	durante	o	seu	processo	criativo.	Não	temos	a	ambição	de	descobrir	os	meandros	

complexos	em	torno	deste	processo,	porque	qualquer	processo	é	um	mecanismo	subjetivo	que	se	

traduz	 numa	espécie	 de	 coeficiente	 artístico	 pessoal:	 (...)	 o	 inexpresso,	mas	 intencional	 e	 o	 não	

intencional	expresso.159	 Consideramos	uma	particularidade	dentro	da	complexidade	do	processo	

criativo,	 nomeadamente	 as	 tensões	 existentes	 entre	 a	 prática	 da	 performance	 e	 processos	 de	

documentar.	Definimos	por	desdobramentos	porque	há	um	prolongamento	no	tempo	e	no	espaço	

da	 experiência	 performativa-vivida,	 e	 a	 memória	 dessa	 experiência.	 Nesse	 sentido	 os	

desdobramentos	encarregam-se	de	confrontar	a	artista	consigo	própria	e	com	a	realidade	por	si	

ficcionada.	A	expressão	“desdobramentos-de-si”	procura	condensar	este	duplo	movimento.	

Na	 história	 da	 performance	 nas	 artes	 plásticas,	 na	 maioria	 dos	 casos	 são	 os	 artistas	 que	

desenvolvem	 eles	 próprios	 as	 suas	 ações.	 No	 entanto	 nomes	 como	 Tino	 Shegal160	 e	 Sophie	

Calle161,	envolvem	outros	artistas	com	valências	diferentes	para	realizarem	as	suas	performances,	

trazendo	 para	 a	 arte	 questões	 sobre	 o	 sistema	 económico,	 político	 e	 da	 vida	 pessoal,	 como	

também	questões	sobre	autoria.	

O	processo	meta-performativo	é	assim	constituído	por	vários	desdobramentos-de-si,	que	significa	

vários	posicionamentos	no	processo,	desde	o	de	performer	ao	de	observador.	

	

	

	

																																																													
159	 Tradução	 Livre:	 (...)	 the	 unexpressed	 but	 intended	 and	 the	 unintentionally	 expressed.	 Duchamp,	 M.	
(1957).	The	creative	act.	In	http://www.ubu.com/papers/duchamp_creative.html	[acedido	em	07-04-2012]	
160	 A	performance	 intitulada	This	 is	about,	apresentada	no	Museu	de	Serralves	em	2003,	 incluiu	os	guias	
das	exposições	como	protagonistas	da	ação	e	altera	os	enunciados	afirmativos	por	uma	frase	interrogativa.	
(...)	O	intérprete	começa	a	peça	enquanto	caminha	à	frente	de	um	grupo	de	visitantes	pelos	corredores	do	
museu	de	Álvaro	Siza.	De	repente,	pára,	deixa	cair	a	cabeça	para	a	frente	–	até	onde	as	costas	lho	permitem	
–	 e	 recita	 com	 uma	 estranha	 voz	 gutural:	 "What	 do	 you	 think	 this	 is	 about?	 Tino	 Sehgal,	 This	 is	 about,	
2003”,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 se	 retorce	 agitando	 os	 braços	 na	 direcção	 da	 audiência	 estupefacta.	 In	
http://www.serralves.pt/pt/actividades/tino-sehgal-a-arte-enquanto-acontece/	
161	 Sophie	Calle	em	Prenez	Soin	de	Vous	 (2007),	 convida	cerca	de	100	mulheres	para	 interpretarem	uma	
carta	que	recebeu	por	email	na	qual	o	seu	namorado	acabava	a	relação.	
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3.1	DESDOBRAMENTOS-DE-SI	

	

Dentro	das	especificidades	de	 fazer	performance	destacamos	dois	desdobramentos	para	 refletir	

sobre	a	performance	como	um	meio	para	construir	ações	para	serem	registadas	e	observadas.	O	

primeiro	 desdobramento	 sucede	 durante	 a	 ação	 a	 ser	 desenvolvida,	 e	 é	 o	 desdobramento	

performer.	Mesmo	quando	é	o	próprio	artista	a	registar	em	fotografia	ou	vídeo,	como	é	o	caso	da	

prática	em	análise,	na	maioria	dos	casos.	Um	artista	que	se	ocupa	ele	próprio	a	registar	as	suas	

performances,	 procura	 um	 olhar	 exterior	 a	 si	 mesmo	 no	 decorrer	 da	 ação.	 Este	 segundo	

desdobramento	 designamos	 de	 desdobramento	 artista-observador.	 Renato	 Cohen,	 em	

Performance	 como	 Linguagem	 apresenta	 a	 ideia	 do	 “Paradoxo	 sobre	 o	 Comediante”	 para	 se	

referir	à	impossibilidade	de	ser	e	representar	simultaneamente.	O	ator	não	pode	“ser”	e	construir	

um	outro	ser	(a	personagem)	ao	mesmo	tempo.	É	a	impossibilidade	física	de	dois	corpos	ocuparem	

o	mesmo	lugar	no	mesmo	instante,	e	também	a	impossibilidade	psíquica	de	haver	dois	egos	numa	

só	psique.162	 Propõe	então	a	ideia	de	desdobramento	centrado	no	papel	do	ator-personagem	com	

base	na	associação	entre	 representação	 (Teatro)	e	atuação	 (Performance)	no	 sentido	em	que	o	

ator	 ao	 entrar	 “no	 espaço-tempo	 cênico”	 ele	 passa	 a	 “significar”	 (virar	 um	 signo)	 e	 com	 isso	

“representar”	 (é	o	próprio	 conceito	de	 signo,	algo	que	 represente	outra	 coisa)	alguma	coisa	 (...)	

(Cohen,	 2011).	 Também	 sobre	 este	 assunto,	 num	 texto	 de	 Agamben	 já	 citado	 anteriormente	

Infancy	 and	History	 (...)	 –	 no	 ensaio	 intitulado	Notes	 on	Gesture,	 é	 feita	 uma	 distinção	 entre	 o	

gesto-que-faz	e	o	gesto-que-atua,	aproximando-se	desta	discussão.	

Algumas	considerações	sobre	a	presença	do	corpo	do	artista	em	ação	desenvolvem	a	ideia	que	o	

artista	não	atua	ou	seja,	o	artista	procura	 fazer	do	seu	próprio	corpo	um	veículo	de	significação	

sem	qualquer	recorrência	ao	conceito	de	personagem.163	 Na	performance	o	artista	não	interpreta	

nenhum	 papel	 além	 dele	 mesmo.	 A	 abordagem	 de	 Isabel	 Carlos	 faz	 referência	 à	 proposta	 de	

atuação	de	Cohen,	para	quem	a	atuação	acontece	no	momento	em	que	o	artista	se	distancia	do	

personagem,	 deixando	 de	 representar	 e	 de	 viver	 o	 personagem:	 É	 nessa	 estreita	 passagem	 da	

representação	 para	 a	 atuação,	 menos	 deliberada,	 com	 espaço	 para	 o	 improviso,	 para	 a	

espontaneidade	que	caminha	a	performance	 (Cohen,	2011).	É	no	 instante	do	momento	da	ação	

que	 precisamente	 a	 artista	 quer	 pensar	 o	 papel	 da	 documentação	 como	 elemento	 de	

																																																													
162	 Cohen,	R.	(2011)	A	Performance	como	Linguagem,	p.	94	
163	 Carlos,	I.	(1992)	Performance	ou	a	Arte	num	Lugar	Incómodo,	p.	80	
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performance	valorizando	a	documentação	no	aqui	e	agora,	no	tempo	e	no	espaço	do	momento.	

Cohen	sublinha	ainda	que	em	casos	em	que	o	ator	se	representa	a	si	mesmo,	o	desdobramento	

também	se	pode	efetuar	porque:	

	

(...)	sempre	que	estamos	atuando	(e	isto	é	extensível	para	todas	as	situações	da	vida)	

existe	um	lado	nosso	que	“fala”	e	outro	que	observa.	(...)	nessa	situação	paradoxal	os	

dois	 extremos	 se	 tocam:	 eu	 não	 sou	 mais	 “eu”	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 eu	 não	

“represento”.164	

	

Uma	 espécie	 de	 situação-limite	 na	 medida	 em	 que	 são	 momentos	 aproximados	 a	 estados	

alterados	de	consciência,	estados	de	“iluminação”	ou	de	perda	do	ego	 individual,	ainda	que	por	

períodos	curtos	de	tempo.	O	desdobramento	artista-observador	seria	assim	como	uma	situação-

limite,	uma	forma	de	trazer	para	o	ato	um	um	dado	inconsciente	de	si.	Uma	forma	de	deixar	para	

trás	 a	 conceção	do	mundo	 tal	 como	o	 concebemos.	Um	modo	e	 construir	outras	 relações	mais	

livres	 connosco	 e	 consequentemente	 com	 os	 outros.	 Deste	 modo,	 as	 construções	 de	 algumas	

situações-limite	 são	 estruturadoras	 de	 autoficcção,	 também	 por	 introduzirem	 “objetivamente”	

condições	para	um	movimento	de	dessubjectivação.	O	desdobramento	artista-observador	possui	

um	potencial	criativo	na	observação-reflexão	dos	registos:	a	continuidade	da	prática.	

	

3.2.	DESDOBRAMENTOS-DE-SI	E	OS	MEIOS	DE	REGISTO	

	

Quando	 observamos	 registos	 visuais	 de	 performances,	 deparamo-nos	 com	 uma	 diversidade	 de	

tipos	 de	 documentos	 desde	 desenhos,	 fotografias,	 vídeos.	 Destacamos	 a	 fotografia	 e	 o	 vídeo	

porque	são	os	meios	privilegiados	da	prática	desta	investigação.	Encontramos	designações	como	

foto-performance	 ou	 vídeo-performance	 que	 diz	 respeito	 a	 ações	 encenadas	 para	 a	 câmara	

fotográfica-vídeo.	Podemos	 incluir	nestas	designações	a	valorização	de	processos	posteriores	de	

edição165	 dos	registos:	

																																																													
164	 Cohen,	R.	(2011)	A	Performance	como	Linguagem,	p.	96	
165	 O	 caso	 da	 prática	 em	 estudo	 tem	 caraterísticasidênticas,	 contudo	 distancia-se	 quanto	 ao	 processo	
posterior	de	edição.	Mesmo	em	registos	digitais	a	artista	intervém	apenas	para	ligeiras	correcções	de	luz.	
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A	 foto-performance	 e	 a	 vídeo-performance	 -procedimentos	 baseados	 em	 ações	

projetadas	especialmente	para	ser	registadas	-	deram	corpo	a	um	tipo	de	obras	em	que	

o	 ato	 aparece	 como	 inseparável	 da	 sua	 tradução	 mediática.	 O	 sequenciamento	 do	

registo	fotográfico	ou	videográfico	também	possibilitaram	alterar	os	próprios	padrões	

temporais	do	ato	performativo	ou	concentrar	a	receção	do	mesmo,	com	a	possibilidade	

de	gerar	um	metadiscurso	crítico	em	relação	ao	processo	de	 implementação	da	obra	

ou	a	sua	fruição.166	

	

É	certo	existirem	classificações	sobre	os	diversos	tipos	de	registo	na	performance,	pois	os	artistas	

organizaram	 as	 suas	 performances	 de	 modo	 a	 serem	 registadas	 pela	 câmara	 fotográfica-vídeo	

com	objetivos	estéticos	bem	definidos,	como	refere	RoseLee	Goldberg:	

	

Desde	a	década	de	1960	que	a	performance	ficou	associada	à	palavra	documentação,	

como	se	a	fotografia	fosse	simplesmente	um	registro	de	um	ato,	uma	reflexão	tardia,	

para	capturar	um	evento	efêmero.	Mas	como	sabemos	a	partir	de	imagens	de	obras	de	

Yves	Klein,	 Joseph	Beuys,	 Yoko	Ono,	 Carolee	 Schneemann,	 ou	Chris	Burden,	 e	muitos	

outros	artistas	da	década	de	1950,	60,	e	70,	fotografias	de	performances	foram	muitas	

vezes	 conscientemente	 encenadas	 para	 a	 câmara,	 permitindo	 que	 se	 tornassem	

imagens	icônicas	e	poderosas	que	perdurassem	no	futuro.167	 	

	

																																																													
166	 Tradução	 Livre:	 La	 foto-performance	 y	 la	 vídeo-performance	 –procedimientos	 basados	 en	 acciones	
pensadas	especialmente	para	ser	registradas–	dieron	cuerpo	a	un	tipo	de	obras	donde	el	ato	aparece	como	
inseparable	de	su	traducción	mediática.	La	secuenciación	del	registro	fotográfico	o	 la	edición	videográfica	
permitieron	además	alterar	 los	patrones	 temporales	propios	del	ato	performático	o	 focalizar	 la	 recepción	
del	mismo,	con	 la	posibilidad	de	generar	un	metadiscurso	crítico	en	relación	al	proceso	de	ejecución	de	 la	
obra	 o	 su	 fruición.	 Alonso,	 R.	 (1997).	 Performance,	 fotografia,	 y	 video:	 la	 dialéctica	 entre	 el	 acto	 y	 el	
registro.	In	http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/dialectica.php	[acedido	em	4-13-2012]	
167	 Tradução	 Livre:	 Performance	 since	 the	 1960s	 became	 associated	 with	 the	 word	 documentation,	 as	
though	the	photograph	was	simply	a	record	of	an	act,	an	afterthought,	to	capture	an	ephemeral	event.	But	
as	we	know	 from	 images	of	works	by	Yves	Klein,	 Joseph	Beuys,	 Yoko	Ono,	Carolee	 Schneemann,	or	Chris	
Burden,	 and	 so	 many	 artists	 of	 the	 1950s,	 ’60s,	 and	 ’70s,	 photographs	 of	 performances	 were	 often	
consciously	staged	for	the	camera,	allowing	them	to	become	iconic	and	powerful	images	that	would	live	on	
into	the	future.	Goldberg,	R.	&	Marcoci,	R.	(2015)	On	Record,	p.	42	
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Os	registos	de	carácter	documental	têm	vindo	a	adquirir	uma	consistência	plástica	através	de	um	

processo	de	produção	desenvolvido	pelos	artistas	para	lidarem	com	os	seus	documentos,	que	são	

na	maioria	das	vezes	elementos	integrantes	no	seu	processo	de	criação	como	refere	Bénichou.	No	

entanto	a	estetização	da	documentação	parece	diminuir	ou	prejudicar	o	valor	documental	desse	

corpus	 o	 que	 se	 verifica	 em	 casos	 de	 processos	 artísticos	 com	 forte	 carácter	 experimental	

(Bénichou,	2011).	Considera-se	ainda	nestes	casos,	apesar	do	valor	documental	da	 imagem,	que	

são	trabalhos	de	arte	autónomos:	

	

No	 final,	 a	 única	 diferença	 significativa	 entre	 os	 modos	 documental	 e	 teatral	 de	

documentação	da	performance	é	ideológica:	a	suposição	de	que	no	primeiro	modo,	o	

evento	é	encenado	principalmente	para	um	público	 imediatamente	presente	e	que	a	

documentação	 é	 um	 registo	 secundário	 e	 suplementar	 de	 um	 evento	 que	 tem	a	 sua	

própria	integridade	anterior.	Como	mostrei	(...)	esta	crença	tem	pouca	relação	com	as	

circunstâncias	reais	em	que	as	performances	são	feitas	e	documentadas.168	

	

No	 texto,	 o	 autor	 questiona	 o	 que	 é	 uma	 obra	 e	 o	 que	 é	 um	documento,	 sublinhando	 as	 suas	

diferenças,	 considerando	 um	 conjunto	 de	 trabalhos	 que	 possuem	 os	 dois	 estatutos.	 Existem	

fatores	exteriores	ao	processo	criativo	que	vão	determinar	estas	questões.	Por	exemplo	a	artista	

Gina	Pane	estruturava	meticulosamente	as	 suas	performances	para	explorar	o	valor	estético	do	

documento:	

	

Obviamente,	 Gina	 Pane	 utilizou	 o	 meio	 fotográfico	 com	 a	 exigência	 de	 uma	 artista	

visual	procurando	ao	mesmo	tempo	conceder-lhe	um	valor	documental	e	atribuir-lhe	o	

																																																													
168	 Tradução	 Livre:	 In	 the	 end,	 the	 only	 significant	 difference	 between	 the	 documentary	 and	 theatrical	
modes	of	performance	documentation	is	ideological:	the	assumption	that	in	the	former	mode,	the	event	is	
staged	 primarily	 for	 an	 immediately	 present	 audience	 and	 that	 the	 documentation	 is	 a	 secondary,	
supplementary	record	of	an	event	that	has	its	own	prior	integrity.	As	I	have	shown	(...)	this	belief	has	little	
relation	 to	 the	actual	circumstances	under	which	performances	are	made	and	documented.	Auslander,	P.	
(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.51	
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estatuto	de	um	objeto	visual	dotado	de	uma	qualidade	autónoma	em	relação	à	ação	

registada.169	

	

Alguns	artistas	além	de	 construírem	 imagens	antevendo	a	 sua	 captação	 fotográfica-videográfica	

também	intervêm	posteriormente	na	própria	edição,	editando	a	sequência	temporalmente,	como	

é	o	caso	de	Orlan	que	gera	um	metadiscurso	crítico	em	relação	ao	processo	de	implementação	da	

obra	ou	da	sua	fruição	(...)	questionando	a	capacidade	do	meio	como	documento.170	 Este	debate	

sobre	os	modelos	de	construção	performativa	pela	imagem	foi	amplamente	enquadrado	em	duas	

exposições	 e	 respetivos	 catálogos:	 Art,	 Lies	 and	 Videotape	 (Tate)	 e	 Don’t	 call	 it	 performance	

(Museu	 del	 Barrio).	 O	 controlo	 apertado	 que	 os	 artistas	 fazem	 das	 fotografias	 que	 divulgam,	 a	

encenação	que	a	câmara	provoca,	as	histórias	por	trás	da	câmara	são	amplamente	exploradas.	A	

dimensão	estética	da	performance	também	está	associada	a	processos	posteriores	de	edição	da	

documentação	ou	à	própria	ideia	de	construção	da	performance,	no	que	diz	respeito	ao	processo	

propriamente	dito:	

	

A	performance	 em	 si	 é	 considerada	 esteticamente,	 isto	 é,	 como	um	processo	 que	 se	

forma	continuamente	antes	da	reflexão,	envolvendo	aqueles	envolvidos	no	seu	campo	

dinâmico	para	a	sua	força	construtiva	e	experimentalmente	constitutiva.	(...)	É	através	

da	 performance	 que	 as	 capacidades	 e	 qualidades	 do	 que	 pode	 ser	 descrito	 como	

gêneros	estéticos,	estilos	ou	formas	são	geradas	e	realizadas.171	

	

																																																													
169	 Tradução	Livre:	De	toute	évidence,	Gina	Pane	a	abordé	le	médium	photographique	avec	l’exigence	d’une	
plasticienne	cherchant	 tout	à	 la	 fois	à	 lui	accorder	une	valeur	documentaire	et	à	 lui	confier	 le	statut	d’un	
objet	visuel	doté	d’une	qualité	autonome	en	regard	de	 l’action	enregistrée.	Tronche,	A.	(1997)	Gina	Pane.	
Actions,	p.97	
170	 Alonso,	 R.	 (1997).	 Performance,	 fotografia,	 y	 video:	 la	 dialéctica	 entre	 el	 acto	 y	 el	 registro.	 In	
http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/dialectica.php	[acedido	em	4-13-2012]	
171	 Tradução	Livre:	Performance	itself	is	considered	aesthetically,	that	is,	as	a	process	that	continually	forms	
itself	before	reflection,	engaging	those	embraced	 in	 its	dynamic	 field	to	 its	constructive	and	experientially	
constitutive	force.	(...)	It	is	through	performance	that	the	capacities	and	qualities	of	what	may	be	described	
as	aesthetic	genres,	styles,	or	forms	are	generated	and	realized.	Hobart,	A.,	&	Kapferer,	B.	(2006)	Aesthetics	
in	Performance:	Formations	of	Symbolic	Construction	and	Experience,	p.1	
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Para	Jennifer	Allen	(2005),	a	estetização	do	documento	da	performance	acaba	ainda	por	validar	a	

própria	 ideia	efémera	do	corpo	em	ação.172	 Quanto	às	opções	 técnicas	dos	 registos	 (fotografia)	

Jon	Erickson	considera	que	o	efeito	da	fotografia	a	preto	e	branco	destaca	o	sentido	de	realidade	

da	fotografia,	já	as	fotografias	a	cores	adicionam	algo	mais	aos	objetos	representados:	

	

Há	um	sentimento	de	mera	utilidade	no	preto	e	branco,	o	que	aponta	para	a	ideia	de	

que	a	documentação	é	 realmente	apenas	um	 complemento	a	uma	performance	que	

tem	a	ver	com	contexto,	espaço,	ação,	ideias,	das	quais	a	fotografia	é	basicamente	um	

lembrete.173	

	

Definir	as	caraterísticas	dos	registos	que	se	quer	obter	das	performances	é	o	mesmo	que	querer	

ter	uma	imagem	do	que	se	quer	lembrar.	Por	exemplo	Barthes:	

	

Tem	 sempre	a	 impressão	 (pouco	 importa	o	que	 realmente	 se	passa)	 que,	 do	mesmo	

modo,	 em	 toda	 a	 fotografia,	 a	 cor	 é	 uma	 demão	 posteriormente	 aposta	 à	 verdade	

original	 do	 preto	 e	 branco.	 A	 cor	 é,	 para	mim,	 um	 postiço,	 uma	 pintura	 (...)	 Porque	

aquilo	 que	me	 importa	não	 é	 a	 “vida”	 da	 foto	 (noção	puramente	 ideológica),	mas	a	

certeza	de	que	o	 corpo	 fotografado	vem	 tocar-me	 com	os	 seus	próprios	 raios,	 e	não	

com	uma	luz	de	empréstimo.174	 	

	

A	relação	de	Barthes	com	a	fotografia	é	exemplar,	e	próxima	ao	modo	como	a	artista	se	relaciona	

com	 os	 registos	 das	 suas	 performances;	 aponta	 para	 a	 necessidade	 de	 tornar	 acessível	 a	

experiência,	 uma	 vontade	 de	 coisificar	 a	 performance.	 Posteriormente,	 os	 documentos	 feitos	 e	

																																																													
172	 Allen,	 J.	 (2005)	 “”Einmal	 ist	 Keinmal.	 Observations	 on	 Reenactment”.	 In	 Life	 Once	 More.	 Forms	 of	
Reenactment	in	Contemporary	Art,	p.	205	
173	 Tradução	 Livre:	 There	 is	 a	 sense	 of	 mere	 utility	 in	 black-and-white,	 which	 points	 to	 the	 idea	 that	
documentation	is	really	only	a	supplement	to	a	performance	having	to	do	with	context,	space,	action,	ideas,	
of	which	 the	photograph	 is	primarily	a	 reminder.	Auslander,	P.	 (2006)	The	Performativity	of	Performance	
Documentation,	p.	49	
174	 Barthes,	R.	(1980)	A	Câmara	Clara,	p.	116	



 

 

97	

deixados	para	trás	pela	performance	podem,	de	fato,	ser	consultados:	no	entanto,	a	materialidade	

específica175	 da	performance	simplesmente	desaparece.	 	

Fischer-Lichte	 refere-se	 à	 materialidade	 específica	 para	 designar	 alguns	 aspetos	 desenvolvidos	

estrategicamente	que	geram	materialidade,	e	não	está	a	considerar	os	meios	de	documentação,	

mas	 aqueles	 que	 decorrem	 no	 momento	 da	 performance;	 no	 palco	 como	 corporalidade,	

espacialidade,	 temporalidade,	 ritmo,	 tonalidade	 (Fischer-Lichte,	 2008).	 Pensamos	 que	 a	

espacialidade	é	 também	 importante	 referir	porque	os	 lugares	onde	as	performances	 (objeto	de	

investigação)	são	realizadas	são	lugares	de	passagem,	como	espaço	o	público	ou	o	atelier.	Nem	a	

escolha	 dos	 meios,	 nem	 a	 escolha	 do	 espaço	 são	 inteiramente	 aleatórios	 (ou	 do	 campo	 da	

intuição).	 Na	 verdade,	 não	 deixam	 de	 estar	 relacionados	 com	 decisões	 de	 ordem	 técnica,	

concetual.	 	

Desejar	a	materialidade	da	performance	a	partir	dos	meios	de	documentação	como	são	os	meios	

de	preferência	da	prática	desta	investigação	(fotografia	e	vídeo),	é	querer	aceder	à	ação	efémera	

através	da	matéria	da	película,	e	de	um	ruído	que	se	quer	alcançar.	Por	isso	é	que	na	maioria	das	

vezes	as	opções	são	os	meios	analógicos.	O	difícil	controlo	destes	meios,	no	caso	de	performances	

que	acontecem	na	rua	-	como	em	Studie	für	Konsistenz	na	rua	mais	movimentada	de	Weimar	-	faz	

correr	 o	 risco	 de	 existirem	 falhas	 que	 não	 existiriam	 se	 uma	 determinada	 pessoa	 não	 tivesse	

passado	 à	 frente	 da	 câmara	 num	 preciso	momento.	 A	 fotografia	 e	 o	 vídeo	 analógico	 foram	 os	

meios	 tecnológicos	de	preferência	dos	artistas	da	performance,	desde	a	década	de	70	porque	a	

acessibilidade	 destes	meios	 a	 um	maior	 número	 de	 pessoas	 permitiu	 aos	 artistas	 encontrarem	

nele	outros	potenciais	para	a	sua	arte,	e	aproximarem-se	de	espaços	quotidianos	para	esse	feito,	

como	refere	Margarida	Medeiros:	

	

O	efeito	cultural	mais	importante	desta	viragem	tecnológica	pode	resumir-se:	a	prática	

da	fotografia	passou	a	ser	uma	coisa	banal,	uma	“arte	média”	(…).	A	vigilância	do	dia-

a-dia	 estava	 agora	 acessível	 a	 qualquer	 um	 a	 qualquer	 hora,	 permitindo	 captar	 o	

																																																													
175	 Tradução	Livre:	Afterwards,	the	documents	made	about	and	left	behind	by	the	performance	can	indeed	
be	accessed:	however,	 the	specific	materiality	of	 the	performance	 itself	 simply	vanishes.	Fischer-Lichte,	E.	
(2008)	The	Transformative	Power	of	Performance,	p.	76	
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instante,	e	instituindo	a	recordação	como	uma	das	dimensões	irreversíveis	de	um	novo	

quotidiano.176	 	

	

As	ações	quotidianas	foram	experienciadas	enquanto	arte,	mas	nem	sempre	registadas	com	essa	

finalidade,	 do	 qual	 os	 registos	 de	Happenings	de	Allan	 Kaprow177	 é	 um	exemplo.	 A	 sua	 prática	

centrava-se	na	mudança	da	 função	da	 arte	meramente	estética,	 para	uma	 série	de	 convenções	

pelas	quais	o	significado	de	experiência	passava	por	desestruturar,	 intensificar	e	interpretar	atos	

isolados	que	desenvolveu,	tais	como	lavar	os	dentes	com	interesse	em	analisar	o	movimento	do	

seu	cotovelo,	ou	 lavar	o	chão	da	cozinha	com	cuspo	e	ver	coisas	em	que	nunca	tinha	reparado.	

Estes	gestos	de	Kaprow	foram	formas	de	interrogar	a	importância	de	ações	quotidianas	através	da	

arte:	(...)	assim,	escovar	os	dentes,	como	normalmente	fazemos,	não	oferece	estradas	de	volta	ao	

mundo	real.	Mas	a	vida	ordinária	realizada	como	arte	/	não	arte	pode	cobrar	o	cotidiano	com	o	

poder	metafórico178	 muito	embora	estivesse	mais	interessado	em	dar	atençãoa	ao	ato	do	que	em	

atribuir-lhe	um	valor	estético.	Kaprow	(Fig.	11),	confronta-nos	com	a	 ideia	de	que	sem	qualquer	

referência	visual	que	prove	a	existência	do	seu	exercício	ele	simplesmente	se	esvaneceria,	mesmo	

que	dissesse	 para	 si	 próprio:	Agora	 estou	 a	 fazer	Arte!179	 Esta	 imagem,	 eventualmente	 a	 única	

deste	exercício,	possui	um	carácter	documental,	mas	que	se	distancia	de	uma	intenção	estética	da	

imagem.	Esta	imagem	originou	um	processo	de	interrogação	em	Kaprow	sobre	a	ideia	de	como	é	

que	os	outros	o	vêem.	

																																																													
176	 Medeiros,	M.	(2010)	Fotografia	e	Verdade.	Uma	história	de	fantasmas,	p.	24	
177	 Kaprow	 estruturou	 as	 suas	 ações	 investigando	 inicialmente	 o	 caráter	 efémero	 da	 vida	 acreditando	
inserir	a	arte	na	vida	e	a	vida	na	arte	(lifelikeart	e	artlikelife)	enriquecendo	a	experiência	de	ambos.	Kaprow	
entendeu	a	produção	de	arte	como	uma	disciplina	de	observação	e	comprometimento	entre	processos	de	
vida	 e	ocasiões	do	quotidiano,	 defendendo	que	 fazer	 arte	 como	experiência	 era	definir	 a	 arte	 como	um	
processo	de	interação.	
178	 Tradução	Livre:	Thus,	tooth	brushing,	as	we	normally	do	it,	offers	no	roads	back	to	the	real	world	either.	
But	 ordinary	 life	 performed	 as	 art/not	 art	 can	 charge	 the	 everyday	 with	metaphoric	 power.	 Kaprow,	 A.	
(1988)	Art	which	can’t	be	art,	p.28	
179	 Tradução	Livre:	Now	I’m	making	art!	Kaprow,	A.	(1988)	Art	which	can't	be	art,	p.28	
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Fig.	11	-	Allan	Kaprow,	Tooth	Brushing	(1988).	

	

O	 testemunho	 de	 Kaprow	 em	 redor	 desta	 fotografia,	 na	 qual	 lava	 os	 dentes	 como	 ato	

performativo,	é	significativo	no	que	diz	 respeito	a	uma	 ideia	que	gostaríamos	de	 formar:	há	um	

potencial	 de	 auto-exame	 na	 observação	 do	 registo	 de	 si	 próprio	 em	 ação	 o	 que	 faz	 com	 que	

exerça	um	desdobramento-de-si:	

	

Isto	foi	um	abrir	de	olhos	para	a	minha	privacidade	e	para	a	minha	humanidade.	Era	

uma	 imagem	sem	 importância	de	mim	que	estava	a	 começar	a	 surgir,	 uma	 imagem	

que	eu	tinha	criado,	mas	nunca	examinado.	Coloriu	as	imagens	que	eu	fiz	do	mundo,	e	

influenciou	como	eu	lidei	com	as	minhas	imagens	dos	outros.180	

	

Esta	 ideia	 será	 desenvolvida	 mais	 à	 frente	 no	 desdobramento	 artista-observador	 quando	

abordarmos	o	potencial	da	observação-reflexão	dos	registos	em	termos	de	constituição	de	si,	e	da	

continuidade	da	prática.	Pensar	a	imagem	em	termos	da	sua	composição,	no	caso	de	Kaprow	seria	

distanciá-la	do	objetivo	da	ação.	De	facto,	vemos	Kaprow	a	lavar	os	dentes	em	frente	ao	espelho	e	

																																																													
180	 Tradução	 Livre:	This	was	 an	 eye-opener	 to	my	 privacy	 and	 to	my	 humanity.	 It	was	 an	 unremarkable	
picture	of	myself	 that	was	beginning	 to	 surface,	an	 image	 I’d	 created	but	never	examined.	 It	 colored	 the	
images	 I	made	of	 the	world,	and	 influenced	how	 I	dealt	with	my	 images	of	others.	Kaprow,	A.	 (1988)	Art	
which	can't	be	art,	p.28	
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parece	 ser	 suficiente	 para	 nos	 localizar	 no	 espaço	 e	 no	 tempo.	 Por	 último,	 fica	 evidente	 que	 o	

exercício	quotidiano	como	arte	-	lifelike	art	-	se	liberta	do	olhar	de	um	público,	como	refere	sobre	

o	facto	de	estar	sozinho	sem	espectadores.181	 Esta	fotografia	lembra-nos	o	que	Medeiros	refere	

sobre	 o	 novo	 quotidiano	 estar	 mediatizado	 e	 da	 dimensão	 da	 recordação	 nesse	 quotidiano.	

Kaprow	deu-se	conta	que	performances	em	contexto	quotidiano	se	resumiria	a	uma	questão	de	

memória	da	arte.182	

	

Neste	ponto	apontámos	algumas	distinções	em	alguns	casos	em	que	os	registos	das	performances	

têm	carácter	documental	e	valor	estético.	Por	último	 isolámos	o	caso	de	Kaprow,	em	particular	

uma	 fotografia	 de	 uma	 ação	 quotidiana,	 porque	 levantou	 um	 processo	 de	 reflexão	 nesta	

investigação.	Entendemos	que	Kaprow	exerceu	um	desdobramento-de-si,	 visível	no	modo	como	

refere	que	a	imagem	transformou	o	seu	olhar	sobre	si	e	sobre	os	outros.	 	

	

3.3.	CATEGORIAS	DE	REGISTO	

	

Dentro	 da	 discussão	 teórica	 sobre	 a	 relação	 entre	 a	 performance	 e	 a	 sua	 documentação	

encontramos	 categorias	 de	 documentação	 apresentadas	 por	 teóricos,	 como	por	 exemplo	 Philip	

Auslander	que	 se	apoia	em	registos	de	performances	do	período	entre	a	década	60	e	70.	Essas	

categorias	possibilitam,	não	só	enquadrar	na	história	da	arte	a	prática	da	performance,	no	sentido	

de	 chamar	para	 si	 uma	história,	mas	 também	 -	 acreditamos	nós	 -	 proporcionar	 ao	 território	da	

prática	da	performance	problemáticas	abordadas	teoricamente.	Dentro	das	várias	abordagens	de	

classificação	de	registos,	referimo-nos	aos	que	dizem	respeito	aos	documentos	visuais	(fotografia	

e	 vídeo)	 porque	 levantam	 questões	 para	 a	 investigação:	 Documental	 e	 Teatral	 (Auslander),	

Repertório	e	Arquivo	(Taylor),	Rumor	Calculado	(Kaprow),	Auto-registo	e	Meta-documentação.	

	

	

	

	

																																																													
181	 Idem	
182	 Idem	
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3.3.a.	DOCUMENTAL	E	TEATRAL	

	

Existe	uma	clara	distinção	entre	os	diversos	tipos	de	registos	fotográficos	captados	no	decorrer	de	

uma	performance	apontando	para	uma	diferença	entre	a	fotografia	da	performance	e	a	fotografia	

entendida	 enquanto	 performance	 (Diego,	 2011).	 Philip	 Auslander	 (2006)	 aprofunda	 estas	

diferenças	 em	 duas	 categorias	 -	 Documental	 e	 Teatral	 -	 argumentando	 uma	 relação	 ideológica	

entre	 a	 performance	e	 a	 sua	documentação.	 Por	 intermédio	de	uma	análise	 a	 registos	 de	duas	

performances	 influentes	 da	 década	 de	 70,	 Shoot	 de	 Chris	 Burden	 e	 Leap	 into	 the	 Void	 de	 Yves	

Klein,	 o	 autor	 desenvolve	 a	 ideia	 de	 que	 a	 fotografia	 ocupa	 em	 certa	 medida	 o	 lugar	 da	

performance,	por	intermédio	de	uma	interação	com	um	espectador	que	garanta	a	sua	ocorrência.	

A	 categoria	 documental	 parte	 de	 uma	 relação	 ontológica	 em	 que	 o	 evento	 precede	 a	 sua	

documentação.	Para	o	autor	a	maioria	das	imagens	de	performances	seminais	da	década	de	60	e	

70	pertencem	a	esta	categoria	da	qual	a	performance	Shoot	(Chris	Burden)	faz	parte:	

	

(...)	A	categoria	documental	representa	o	modo	tradicional	no	qual	o	relacionamento	

da	 arte	 da	 performance	 e	 a	 sua	 documentação	 é	 concebida.	 Assume-se	 que	 a	

documentação	do	evento	de	performance	proporciona	por	um	lado	um	registo	através	

do	 qual	 ela	 pode	 ser	 reconstruída,	 por	 outro	 a	 evidência	 de	 que	 ela	 realmente	

ocorreu.183	

	

																																																													
183	 Tradução	Livre:	 (…)	 represents	 the	 traditional	way	 in	which	 the	 relationship	between	performance	art	
and	 its	 documentation	 is	 conceived.	 It	 is	 assumed	 that	 the	 documentation	 of	 the	 performance	 event	
provides	both	a	record	of	 it	 through	which	 it	can	be	reconstructed	and	evidence	that	 it	actually	occurred.	
Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.	47	
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Fig.	12	–	Chris	Burden,	Shoot	(1970).	

	

São	registos	em	fotografia	ou	em	vídeo	que	objetivam	provar	que	a	performance	aconteceu,	em	

performances	que	ocorram	ao	vivo,	com	público	presencial,	ou	performances	que	ocorram	para	a	

câmara.	No	caso	de	Following	Piece	(Fig.	13),	Acconci	vai	seguindo	uma	pessoa	diferente	todos	os	

dias	 e	 vai	 registando	 em	 fotografia	 até	 ao	 momento	 em	 que	 essa	 pessoa	 entra	 num	 espaço	

privado	onde	o	 artista	 não	 pode	 entrar	 (um	 carro,	 um	escritório,	 em	 casa).	Nesta	 performance	

Acconci	 investiga	 noções	 sobre	 espaço	 privado	 e	 espaço	 público:	 Eu	 deixei	 que	 o	meu	 controle	

fosse	levado	-	Eu	sou	dependente	da	outra	pessoa	...	O	meu	valor	posicional	é	o	que	conta,	não	as	

minhas	 caraterísticas	 individuais.184	 Contudo	 as	 fotografias	 que	 vemos	 desta	 performance	 não	

são	 as	 imagens	 de	 Acconci,	mas	 as	 fotografias	 captadas	 por	 alguém	 que	 segue	 o	 artista.	 Estas	

fotografias	são	apresentadas	em	contexto	expositivo	com	anotações	que	informam	sobre	o	lugar	e	

hora	 do	 percurso,	 a	 fim	 de	 garantir	 a	 ocorrência.	 Para	 Acconci	 registar	 é	 um	meio	 de	 agir	 em	

performance	 visível	 também	 no	 modo	 como	 organiza	 os	 registos;	 por	 vezes	 em	 painéis	 onde	

introduz	dados	como	local	e	hora	possibilitando-nos	reconstruir,	em	certa	medida,	a	experiência	

da	performance	(Bégoc,	Boulouch,	&	Zabunyan,	2011).	

																																																													
184	 Tradução	 Livre:	 I	 let	my	 control	 be	 taken	 away	 –	 I’m	dependent	 on	 the	 other	 person...	My	positional	
value	counts	here,	not	my	individual	characteristics.	Acconci	como	comentado	em	Ward,	Taylor,	&	Bloomer	
(2002),	p.39	
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Fig.	13	–	Vito	Acconci,	Following	Piece	(1969).	

	

Tem-se	 considerado	 de	 bastante	 relevância	 o	 papel	 da	 fotografia	 como	 elemento	 performativo	

quando	por	exemplo	as	ações	são	encenadas	para	a	câmara	fotografia-vídeo,	aparentemente	sem	

nenhuma	 audiência	 além	 dos	 próprios	 artistas.	 É	 o	 caso	 da	 segunda	 categoria	 encontrada	 por	

Auslander	-	Teatral	–	da	qual	Leap	into	the	Void	(Yves	Klein)	é	exemplo.	Esta	performance	nunca	

ocorreu,	“surge”	de	uma	montagem	em	estúdio:	

	

São	 casos	 em	 que	 as	 performances	 foram	 encenadas	 unicamente	 para	 serem	

fotografadas	 ou	 filmadas	 e	 que	 não	 tiveram	 existência	 anterior	 como	 eventos	

autônomos	 apresentados	 a	 audiências.	 O	 espaço	 do	 documento	 (seja	 visual	 ou	

audiovisual)	então	torna-se	o	único	espaço	no	qual	a	performance	ocorre.185	

																																																													
185	 Tradução	Livre:	These	are	cases	in	which	performances	were	staged	solely	to	be	photographed	or	filmed	
and	 had	 no	meaningful	 prior	 existence	 as	 autonomous	 events	 presented	 to	 audiences.	 The	 space	 of	 the	
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Fig.	14	–	Yves	Klein,	Leap	into	the	Void	(1970).	

	

Um	 outro	 exemplo	 inserido	 nesta	 categoria	 é	 a	 performance	 The	 Shadow	 (Fig.	 15)	 de	 Sophie	

Calle186	 em	 que	 a	 artista	 explora	 o	 carácter	 performativo,	 mas	 ficcional	 da	 fotografia,	 mesmo	

sugerindo	a	veracidade	da	história	que	nos	conta	através	dos	convincentes	registos	apresentados	

de	 modo	 documental	 e	 narrativo.	 Calle	 estabelece	 uma	 estratégia	 por	 forma	 a	 obter	 uma	

determinada	verdade	sobre	a	sua	existência:	

	

Em	Abril	de	1981,	 seguindo	as	minhas	 instruções,	a	minha	mãe	 foi	até	à	Agência	de	

detetives	 Duluc.	 Ela	 contratou-os	 para	 me	 observarem	 e	 prepararem	 um	 relatório	
																																																																																																																																																																																																										

document	 (whether	 visual	or	audiovisual)	 thus	becomes	 the	only	 space	 in	which	 the	performance	occurs.	
Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.	48	
186	 In	the	work	of	Sophie	Calle,	she	lives	her	artwork	by	incorporating	life's	actions	as	performance	acts	or	
their	documentation	as	photographs	and	films.	Philips,	À.	(2009)	Live	Autobiographical	Performance,	p.21	
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escrito	sobre	como	eu	passava	os	meus	dias,	e	tirarem	uma	série	de	fotografias	como	

evidências	da	minha	existência.187	

	

	

Fig.	15	–	Sophie	Calle,	The	Shadow	(1981).	

	

Calle	decide	o	que	nos	mostrar	da	sua	rotina	pela	aparente	importância	dos	lugares	que	escolheu.	

No	entanto	parece-nos	não	ser	possível	recompor	exatamente	a	realidade	da	sua	existência,	pois	a	

artista	sabe	que	está	a	ser	olhada	pela	objetiva	do	detetive.	Calle	constrói	uma	série	de	imagens	

imaginadas	e	desejadas	de	si	própria,	deixando-nos	a	dúvida	sobre	se	será	a	sua	figura	que	vemos	

nas	imagens,	pois	nunca	vemos	o	seu	rosto,	apenas	a	silhueta	do	que	parece	ser	o	seu	corpo.	Os	

foto-registos	enquanto	elementos	da	performance	tornam	possível	explorar	espaços	confiáveis	de	

representação	de	si	pois	a	fotografia	é	sempre	uma	emanação	do	referente	certificando	que	o	que	

vemos	realmente	existiu.	Mas	também	inconfiáveis,	pois	a	reprodução	de	si	numa	imagem	intriga	

sobre	essa	mesma	realidade	impressa.	

Auslander	 refere	 que	 em	 ambas	 as	 categorias	 os	 documentos	 são	 encenados	 para	 a	 câmara,	

apesar	de	num	caso	existir	uma	audiência	prévia	e	no	outro	não.	Artistas	como	Gina	Pane	e	Chris	

Burden,	que	estavam	interessados	em	preservar	o	seu	trabalho,	estabeleceram	estratégias	para	o	

público	da	performance	 e	 para	o	 público	das	 suas	 documentações.	No	 vídeo	Documentation	of	

																																																													
187 	 In	 April	 1981,	 following	 my	 instructions,	 my	 mother	 went	 to	 the	 Duluc	 Detective	 Agency.	 She	
commissioned	them	to	watch	me	and	prepare	a	written	report	on	how	I	spent	my	time,	and	to	take	a	series	
of	photos	as	evidence	of	my	existence.	Calle	como	referida	em	Steiner	&	Yang	(2004),	p.93	
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Selected	Works	1971-1974,188	 Chris	Burden	sublinha	várias	vezes	durante	a	apresentação	do	vídeo	

que	 vamos	 observar	 uma	 experiência	 diferente	 da	 experiência	 que	 aconteceu.	 Refere	 que	 não	

vamos	ver	registos	de	performances	one-to-one	relationship,	pois	estas	performances	não	foram	

registadas	porque	o	registo	iria	perturbar	todo	o	processo.	A	sua	escolha	acaba	por	ser	arbitrária	

como	explica	nessa	seleção	de	vídeos:	

	

Eu	 estava	 hesitante	 em	 libertar	 estes	 vídeos	 por	 causa	 da	 seleção	 muito	 arbitrária,	

porque	o	filme	e	a	película	são	entendidos	enquanto	realidade,	quando	tu,	espectador,	

os	 estás	 a	 observar.	 Assim,	 a	 maioria	 das	 minhas	 performances	 são	 gravadas	 com	

fotografias	 paralelas	 porque	 são	 antiquadas	 e	 são	 entendidas	 abstractamente	 e	

simbolicamente.	Talvez	haja	energia	suficiente	nas	performances,	ou	nos	filmes,	que	é	

importante	mostrar.	Eu	queria	que	tu,	espectador,	continuasses	consciente	de	que	não	

estás	a	ver	a	experiência	real.189	

	

																																																													
188	 Foi	 possível	 visualizar	 este	 vídeo	por	 intermédio	de	uma	 subscrição	online	do	arquivo	Electronic	Arts	
Intermix	http://www.eai.org	[acedido	em	01.10.2015]	
189	 Tradução	Livre:	I	was	hesitant	to	release	this	because	of	the	very	arbitrary	selection,	more	than,	that	is	
because	film	and	a	tape	are	taken	has	reality	while	you,	the	viewer,	is	watching	them.	So,	the	most	of	my	
pieces	 are	 recorded	 with	 still	 photographs	 because	 they	 are	 old	 fashioned	 and	 they	 are	 taken	 very	
abstracted	 and	 taken	 symbolically.	 Maybe	 there	 is	 enough	 energy	 in	 the	 pieces	 or	 in	 the	 films	 that	 is	
important	 to	 show	 them.	 I	 wanted	 you	 to	 remain	 aware	 that	 you	 are	 not	 seeing	 the	 actual	 experience.	
Transcrição	do	vídeo	visualizado	em	http://www.eai.org	[acedido	em	01.10.2015]	 	
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Fig.	16	–	Chris	Burden,	Documentation	of	Selected	Works	1971-1974.	

	

Nas	 suas	 palavras	 os	 registos	 fornecem	 acesso	 a	 um	 evento	 passado,	 mas	 somente	 porque	

possuem	 algo	 do	 evento	 original	 que	 faz	 com	 que	 seja	 importante	 mostrá-los.	 Esta	 ideia	

acompanha	 o	 pensamento	 de	 Kristine	 Stiles	 (1998)	 para	 quem	 não	 há	 forma	 de	 diferenciar	 a	

perceção	do	objeto	ou	da	imagem	do	seu	agenciamento	como	elemento	performativo	pois	ambos	

transportam	 a	 energia	 da	 ação	 contribuindo	 para	 uma	 experiência	 artística	 mais	 autêntica,	

favorecendo	uma	relação	de	compromisso	entre	artista	e	público.	Stiles	apresenta	o	conceito	de	

comissures,	 que	 surge	 da	 relação	 entre	 sujeitos	 que	 produzem	 ações,	 mas	 que	 as	 desejam	

comunicar	 a	 outros	 sujeitos.	 Comissures	 entendido	 enquanto	 abertura	 ou	 sutura,	 potencializa	

atravessar,	 ou	 criar	 pontos	 relacionais	 e	 vínculos	 entre	 pessoas	 por	 intermédio	 dos	 objetos	

produzidos	 pelos	 corpos	 em	 ação.	 O	 que	 resulta	 desta	 conexão	 entre	 sujeitos	 e	 suas	

subjetividades	será,	segunda	a	autora,	valorizar:	(...)	o	sujeito	individual	que	cria	objetos	-	mas	no	

sentido	estrito	do	artista	como	produtor	e	no	sentido	muito	maior	de	elevar	os	sujeitos	humanos	

sobre	os	objetos	-	como	o	valor	mais	elevado.190	 Para	Auslander	a	performance	está	ao	nível	da	

matéria-prima	no	que	respeita	ao	registo	fotográfico,	valorizando	o	evento	real	em	relação	com	a	

fotografia.	 Auslander	 cita	 Roland	 Barthes:	 O	 sentido	 de	 que	 a	 fotografia,	 não	 é	 só	 uma	

																																																													
190	 Tradução	Livre:	(…)	the	individual	subject	who	creates	objects	-	but	in	the	narrow	sense	of	the	artist	as	
producer	 and	 in	 the	much	 larger	 sense	 of	 elevating	 human	 subjects	 over	 objects	 -	 as	 the	 highest	 value.	
Stiles,	K.	(1998)	Uncorrupted	joy:	International	Art	Actions,	p.	235	
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representação	 exata,	 mas	 ontologicamente	 ligada	 ao	mundo	 real,	 permitindo	 que	 seja	 tratada	

como	uma	peça	do	mundo	real,	e	em	seguida	como	uma	substituta	para	o	mesmo.191	 	

O	trabalho	prático	que	constitui	esta	tese	move-se	no	campo	documental.	 	

	

3.3.	b.	RUMOR	CALCULADO	

	

Quando	por	exemplo	a	artista	recorre	a	espaços	públicos	para	desenvolver	ações	que	se	diluem	na	

vida	quotidiana,	livres	da	circulação	da	arte,	e	as	realiza	dependendo	de	alguém	que	não	percebe	

o	evento	enquanto	performance,	existem	pontos	relacionais	com	o	Happening	proposto	por	Allan	

Kaprow.	 O	 Happening	 tem	 caraterísticas	 das	 quais	 destacamos	 a	 libertação	 do	 artista	 de	

obrigatoriedades	 impostas	por	espaços	(galerias	ou	museus)	ou	materiais.	No	que	diz	respeito	à	

documentação,	a	abordagem	difere	porque	o	Happening	escapa	à	possibilidade	de	reprodução	tal	

como	qualquer	evento:	eles	estão	mortos,	 literalmente,	cada	vez	que	acontecem.192	 No	entanto	

os	artistas	pensaram	várias	estratégias	como	modo	de	libertar	a	atenção	do	ato	para	o	mito	sobre	

o	que	o	artista	fez,	resultando	num	rumor	calculado:193	

	

Na	medida	 em	que	um	acontecimento	não	 é	 um	produto,	mas	 um	breve	 evento,	 do	

ponto	de	vista	de	qualquer	publicidade	que	possa	receber,	pode	tornar-se	um	estado	

de	espírito.	Quem	terá	estado	 lá	nesse	evento?	Pode	 tornar-se	como	os	monstros	do	

mar	 do	 passado	 ou	 discos	 voadores	 de	 ontem.	 Eu	 não	 deveria	 importar-me,	 pois,	 à	

medida	que	o	novo	mito	cresce	por	conta	própria,	sem	referência	a	nada	em	particular,	

o	artista	pode	alcançar	uma	bela	privacidade,	famosa	por	algo	puramente	imaginário,	

enquanto	livre	para	explorar	algo	que	ninguém	notará.194	 	

																																																													
191	 Tradução	Livre:	The	sense	of	 the	photograph	as	not	only	 representationally	accurate	but	ontologically	
connected	to	the	real	world	allows	it	to	be	treated	as	a	piece	of	the	real	world,	then	as	a	substitute	for	it.	
Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.42	
192	 Tradução	Livre:	(...)	they	are	dead,	quite	literally,	every	time	they	happen.	Kaprow,	A.	(2003)	Essays	on	
the	blurring	of	art	and	life,	p.	59	
193	 Termo	cunhado	por	Allan	Kaprow.	(Kaprow,	2003)	
194	 Tradução	 Livre:	 To	 the	 extent	 that	 a	 Happening	 is	 not	 a	 commodity	 but	 a	 brief	 event,	 from	 the	
standpoint	of	any	publicity	it	may	receive,	it	may	become	a	state	of	mind.	Who	will	have	been	there	at	that	
event?	It	may	become	like	the	sea	monsters	of	the	past	or	the	flying	saucers	of	yesterday.	I	shouldn’t	really	
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Os	 diversos	meios	 usados	 para	 documentar	 as	 performances,	 desde	 a	 oralidade	 até	 ao	 registo	

visual,	 são	 meios	 que	 estimulam	 o	 imaginário	 sobre	 o	 que	 realmente	 aconteceu.	 Podemos	

constatar	 pelas	 várias	 publicações195	 de	 artistas	 integrantes	 do	 movimento	 Fluxus	 como	 Yoko	

Ono,	George	Brecht,	Wolf	Vostell	e	Allan	Kaprow,	cujo	propósito	seria:	(...)	estendendo	o	mito	de	

uma	 arte	 que	 é	 quase	 desconhecida	 e,	 para	 todos	 os	 propósitos	 práticos	 incognoscível.196	 As	

fotografias	 e	 vídeos	 como	meio	 de	 restituir	 a	 performance	 são,	 em	 todo	 o	 caso,	 um	meio	 de	

retornar	a	dimensão	temporal	da	experiência	vivida.	

Destacamos	 ainda	 um	 registo,	 de	 um	 conjunto	 de	 vários	 registos,	 de	 preparação	 para	 a	

performance	In	Search	of	the	Miraculous	de	Bas	Jan	Ader	(Fig.17):	

	

Em	1975,	Ader	embarcou	no	que	ele	chamou	de	"uma	viagem	de	vela	muito	longa".	A	

viagem	seria	a	parte	central	de	um	tríptico	chamado	In	Search	of	the	Miraculous,	uma	

tentativa	 ousada	de	 atravessar	 o	Atlântico	 num	 veleiro	 de	 12	½	pés.	 Ele	 alegou	que	

levaria	60	dias	para	fazer	a	viagem,	ou	90	no	caso	de	não	usar	a	vela.	Seis	meses	após	

a	partida,	o	seu	barco	foi	encontrado,	meio	submerso	na	costa	da	Irlanda,	mas	Bas	Jan	

Ader	tinha	desaparecido.197	

	

																																																																																																																																																																																																										

mind,	 for	 as	 the	 new	myth	 grows	 on	 it	 own,	without	 reference	 to	 anything	 in	 particular,	 the	 artist	may	
achieve	a	beautiful	privacy,	famed	for	something	purely	imaginary	while	free	to	explore	something	nobody	
will	notice.	Kaprow,	A.	(2003)	Essays	on	the	blurring	of	art	and	life,	p.	60	
195	 O	 livro	como	traço	de	uma	ação	ou	história	de	uma	performance	é	abordado	em	Esthétique	du	Livre	
D’Artiste.	Une	introduction	À	L’Art	Contemporain	(1960-1980).	
196	 Tradução	Livre:	(…)	extending	the	myth	of	an	art	that	is	nearly	unknown	and,	for	all	practical	purposes	
unknowable.	Kaprow,	A.	(2003)	Essays	on	the	blurring	of	art	and	life,	p.	60	
197	 In	1975	Ader	embarked	on	what	he	called	“a	very	 long	sailing	trip.”	The	voyage	was	to	be	the	middle	
part	of	a	triptych	called	“In	Search	of	the	Miraculous,”	a	daring	attempt	to	cross	the	Atlantic	in	a	12½	foot	
sailboat.	He	claimed	 it	would	take	him	60	days	 to	make	the	trip,	or	90	 if	he	chose	not	 to	use	the	sail.	Six	
months	after	his	departure,	his	boat	was	 found,	half-submerged	off	 the	coast	of	 Ireland,	but	Bas	 Jan	had	
vanished.	In	http://www.basjanader.com	[acedido	em	22-10-2016]	
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Fig.	17	-	Bas	Jan	Ader,	In	Search	of	the	Miraculous	(1975).	

	

A	 imagem	 da	 Fig.17	 foi	 registada	 por	 Mary	 Sue	 Ader	 Andersen	 (esposa	 de	 Bas	 Jan	 Ader)	 na	

preparação	 para	 In	 Search	 of	 the	 Miraculous.	 O	 efeito	 de	 rumor	 no	 caso	 desta	 performance	

coincide	com	o	desaparecimento	de	Bas	Jan	Ader.	Esta	imagem,	e	outras	desta	série,	não	deixam	

de	despertar	em	nós	uma	fantasia	em	torno	da	sua	viagem,	que	não	pode	ser	separada	do	facto	

do	seu	corpo	nunca	ter	sido	encontrado:	

	

Permaneceu	um	rumor	que	continuou	...	que	reaparece	ao	longo	de	todos	estes	anos.	

Todos	os	anos	aparece	alguém	a	dizer	algo	do	género.	Para	mim,	(...)	eu	estava	com	

tanta	raiva	e	de	coração	partido,	mas	então	comecei	a	perceber	que	isso	fazia	parte	do	

mistério	e	do	romance	do	trabalho	e	eu	deveria	deixá-lo	assim	mesmo.198	

																																																													
198	 Tradução	Livre:	Remained	a	rumor	that	kept...showing	up	along	all	these	years.	It’s	never	being	a	year	
without	 somebody	 saying	 something	 like	 that.	 To	me,	 (...)	 I	was	 so	 angry	 and	heart	 breaking,	 but	 then	 I	
began	to	realize	that	was	part	of	the	mystery	and	the	romance	of	the	work	and	should	be	left	that	way.	 	

Jin	 Jung,	 S.	 (2010)	 In	 Search	 of	 the	 Miraculous	 [ficheiro	 em	 vídeo].	 Disponível	 em:	
https://vimeo.com/11764389	[acedido	em	22-10-2016]	
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Um	rumor	poderá	ser	provocado	por	um	acontecimento	real	banal	como	é	o	caso	por	exemplo	da	

única	imagem	da	ação	em	que	Kaprow	lava	os	dentes,	referido	neste	capítulo.	

Além	das	pessoas	que,	ocasionalmente	ou	não,	terão	presenciado	as	performances,	confirma-se	a	

expressão	 de	 um	 rumor	 nos	 registos	 de	 ações	 performativas.	 E	 como	 qualquer	 rumor,	 nem	

sempre	 resultam	 enquanto	 imagens	 objetivas	 e	 claras	 sobre	 o	 acontecimento,	 quando	

consideramos	como	tentadora	a	ideia	de	registar	a	factualidade	da	performance.	

	

3.3.	c.	REPERTÓRIO	E	ARQUIVO	

	

Repertório	 e	 Arquivo	 são	 dois	 conceitos	 propostos	 por	 Diana	 Taylor	 enquanto	 atos	 de	

transferência	 no	 contexto	 de	 performances	 realizadas	 para	 um	 público	 presencial,	 (ou	 práticas	

que	 envolvem	 ensaios	 ou	 comportamentos	 pré-estabelecidos	 como	 em	 teatro,	 dança,	 rituais,	

funerais,	 concertos,	 comícios	políticos,	 etc.).	Atos	de	 transferência	 enquanto	 ideia	que	 reflete	o	

processo	 de	 transmissão	 de	 memória	 da	 performance,	 nos	 objetos	 e	 no	 corpo.	 Para	 a	 autora	

existe	uma	distinção	entre	a	memória,	que	é	do	domínio	do	arquivo.	O	 texto,	as	 fotografias,	os	

vídeos,	os	desenhos,	o	que	é	material:	(...)	tudo	o	que	é	resistente	à	mudança.199	 E	do	domínio	do	

repertório	 como	 os	 gestos,	 a	 oralidade,	 o	 movimento,	 a	 dança,	 o	 canto.	 O	 que	 é	 de	 carácter	

imaterial,	o	que	é	da	memória	do	corpo:	O	repertório	requer	presença:	as	pessoas	participam	na	

produção	e	reprodução	de	conhecimento	porque	“estão	lá”,	são	parte	da	transmissão.	Opondo-se	

à	suposta	estabilidade	dos	objetos	no	arquivo.200	

Os	registos	-	as	fotografias	e	os	vídeos	-,	trazem	à	memória	as	experiências	que	a	artista	construiu	

para	viver.	As	experiências,	ou	o	saber	que	resulta	das	experiências,	são	do	domínio	do	repertório,	

mas	 os	 registos	 são	 um	 rastilho	 do	 conhecimento	 obtido	 pela	 experiência	 performativa,	

conferindo	com	a	ideia	que	repertório	e	arquivo	existem	em	reciprocidade.	Para	Taylor	os	registos,	

																																																													
199	 Tradução	Livre:	(…)	all	those	items	supposedly	resistant	to	change.	Taylor,	D.	(2003)	The	Arquive	and	the	
Repertoire.	Performing	Cultural	Memory	in	the	Americas,	p.20	
200	 Tradução	Livre:	The	repertoire	requires	presence:	people	participate	in	the	production	and	reproduction	
of	 knowledge	 by	 “being	 there,”	 being	 a	 part	 of	 the	 transmission.	 An	 opposed	 to	 the	 supposedly	 stable	
objects	in	the	archive	(...).	Idem	
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enquanto	objetos	que	pertencem	aos	arquivos,	jamais	transmitem	a	presença	que	a	performance	

exige	porque:	

	

A	performance	"ao	vivo"	nunca	pode	ser	capturada	ou	transmitida	através	do	arquivo.	

Um	vídeo	de	uma	performance	não	é	uma	performance,	embora	muitas	vezes	venha	a	

substituir	 a	performance	enquanto	algo	em	 si	mesmo	 (o	 vídeo	é	parte	do	arquivo,	 o	

que	 representa	 é	 parte	 do	 repertório).	 A	 memória	 incorporada,	 porque	 é	 ao	 vivo,	

excede	a	habilidade	do	arquivo	de	a	capturar.201	

	

Deparamo-nos	com	uma	ambiguidade	quando	considerada	a	categoria	do	arquivo	e	a	prática	em	

análise,	 nomeadamente	 porque	 o	 ato	 de	 registar	 é	 orientado	 para	 a	 prática	 da	 performance	

(porque	 a	 artista	 faz	 performance	 para	 registar)	 e	 a	 artista	 nunca	 tinha	 pensado	 muito	 na	

constituição	de	arquivo	no	seu	trabalho.	Contudo,	parece-nos	relevante	considerar	uma	noção	de	

arquivo	para	pensar	o	exercício	de	fazer	e	registar,	como	modo	de	 interiorizar	uma	experiência.	

Assim,	 a	 noção	 de	 arquivo	 que	 a	 prática	 desta	 investigação	 se	 aproxima,	 não	 é	 tanto	 a	 que	

relaciona	 os	 registos	 com	 o	 lugar	 onde	 se	 guardam	 e	 preservam	 os	 documentos	 que	 Paul	

Ricoeur202	 enuncia,	 mas	 uma	 noção	 de	 arquivo	 que	 se	 aproxima	 de	 uma	 escrita	 que	 pensa	

questões	como:	O	que	guardamos	da	performance?	Como	guardamos?	E	porque	guardamos?	e	

que	se	próxima	da	noção	de	arquivo	proposta	por	Foucault:	

	

Chamarei	 de	 arquivo	 não	 a	 totalidade	 de	 textos	 que	 foram	 conservados	 por	 uma	

civilização,	nem	o	conjunto	de	traços	que	puderam	ser	salvos	do	seu	desastre,	mas	o	

jogo	das	regras	que,	numa	cultura,	determinam	o	aparecimento	e	o	desaparecimento	

																																																													
201	 Tradução	 Livre:	The	 “live”	 performance	 can	 never	 be	 captured	 or	 transmitted	 through	 the	 archive.	 A	
video	of	a	performance	is	not	a	performance,	though	it	often	comes	to	replace	the	performance	as	a	thing	
in	 itself	 (the	video	 is	part	of	 the	archive;	what	 it	 represents	 is	part	of	 the	 repertoire).	Embodied	memory,	
because	it	is	live,	exceeds	the	archive's	ability	to	capture	it.	Idem	 	
202	 Tradução	Livre:	(…)	“archives”	are	constituted	by	the	set	of	documents	that	result	from	the	activity	of	an	
institution.	Ricouer,	P.	(2006)	Documents	of	Contemporary	Art:	Archives,	Documents,	Traces,	p.66	
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de	enunciados,	a	sua	permanência	e	o	seu	apagamento,	a	sua	existência	paradoxal	de	

acontecimentos	e	de	coisas.203	

	

Os	 registos	 têm	um	papel	preponderante	na	prática	desta	 investigação;	 o	meu	 trabalho	 trata	a	

performance	embora	a	fotografia	e	o	vídeo	analógico	são	os	meios	da	minha	preferência.	Geram-

se	duas	considerações	a	partir	do	pensamento	de	Ruth	Rosengarten	sobre	a	fotografia	analógica	

na	 constituição	 de	 arquivo.	 Uma	 diz	 respeito	 à	 indexibilidade	 da	 fotografia,	 ao	 facto	 de	 a	

fotografia	 ser	 um	 resíduo,	 um	 registo	 vestigial	 de	 algo	 que	 aconteceu	 -	 faz	 com	que	 a	 imagem	

fotográfica	 tradicional,	 ela	 mesma,	 seja	 um	 objeto	 arquivístico	 (Rosengarten,	 2012).	 Por	 outro	

lado,	há	uma	dimensão	subjetiva	no	arquivo	que	diz	respeito	ao	modo	como	esses	acontecimentos	

são	recordados	(Rosengarten,	2012),	ou	no	“jogo	de	regras”	que	definem	os	limites	e	as	formas	da	

dizibilidade,	 da	 conservação,	 da	memória,	 da	 reativação	 e	 da	 apropriação	 (Rosengarten,	 2012).	

Judith	Revel	explica	que	Foucault	introduz	a	noção	de	subjetividade	na	reflexão	sobre	arquivo;	o	

arquivo	 funciona,	 a	 partir	 de	 então,	 mais	 como	 traço	 de	 existência	 do	 que	 como	 produção	

discursiva.204	 Pouco	 valor	 terá	 para	 o	 “público”,	 ou	 para	 os	 “leitores”,	 saber	 como	 os	 artistas	

recordam	as	suas	performances	se	considerarmos	que	os	registos,	esses,	já	nos	revelam	um	modo	

selecionado	de	olhar	para	a	experiência.	Ao	refletirmos	sobre	a	categoria	de	arquivo	concluímos	

que	ordenar	e	categorizar	tem	sido	uma	preocupação	menor	da	prática	em	análise;	os	 impulsos	

arquivistas	referidos	por	Jacques	Derrida	como	Mal	de	Arquivo,	expressão	cunhada	para	exprimir	

a	 pulsão	 para	 acumular	 e	 armazenar,	 deste	 modo:	 recolher,	 categorizar	 e	 ordenar,	 numa	

tentativa,	não	só	de	relembrar	e	de	guardar,	mas	também	de	animar,	de	revivificar	(Rosengarten,	

2012).	Assim,	os	registos	que	aqui	abordamos	são	sempre	provas	de	um	arquivo,	cuja	ordem	pode	

ser	a	de	uma	escrita	pontuada	por	acontecimentos	da	vida,	e	cuja	importância	mereça	ser	vivida	

em	performance.	

	

																																																													
203	 Tradução	 Livre:	 J'appellerai	 archive	 non	 pas	 la	 totalité	 des	 textes	 qui	 ont	 été	 conservés	 par	 une	
civilisation,	 ni	 l'ensemble	 des	 traces	 qu'on	 a	 pu	 sauver	 de	 son	 désastre,	 mais	 le	 jeu	 des	 règles	 qui	
déterminent	 dans	 une	 culture	 l'apparition	 et	 la	 disparition	 des	 énoncés,	 leur	 rémanence	 et	 leur	
effacement,	 leur	 existence	 paradoxale	 d'événements	 et	 de	 choses.	 Revel,	 J.	 (2002)	 Le	 vocabulaire	 de	
Foucault,	p.8	
204	 Tradução	Livre:	L'archive	vaut	désormais	davantage	comme	trace	d'existence	que	comme	production	
discursive.	Revel,	J.	(2002)	Le	vocabulaire	de	Foucault,	p.9	
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3.3.	d.	AUTO-REGISTO	

	

Quase	 todos	os	performers	contratavam	fotógrafos	com	 indicações	precisas,	mesmo	os	que	–	e	

sobretudo	 –	 não	 o	 referiam,	 como	 Joseph	 Beuys.	 Por	 vezes,	 eram	 os	 próprios	 fotógrafos	 que	

acompanhavam	 as	 performances	 e	 vendiam	 posteriormente	 as	 imagens	 aos	 artistas.	 No	 geral,	

esta	 economia	 da	 documentação	 não	 diverge	 muito	 do	 que	 existe	 na	 prática	 do	 espetáculo	

(Maude-Roxby,	2003).	A	título	de	exemplo	destacamos	as	performances	encenadas	para	a	câmara,	

tais	como	as	de	Gina	Pane	e	Chris	Burden,	que	contratavam	fotógrafos	a	quem	davam	diretivas	

sobre	as	imagens	que	queriam	das	suas	performances,	considerando-as	assim	como	elementos	da	

ação:	

	

Assim,	o	fotógrafo	não	é	um	fator	externo,	ele	está	posicionado	dentro	do	espaço	de	

ação	comigo,	a	poucos	centímetros	de	distância.	Houve	momentos	em	que	ele	obstruiu	

a	visão	[do	público]!205	

	

Pensamos	ainda	em	artistas	como	Bas	Jan	Ader,	que	recorria	à	sua	esposa	para	fotografar	algumas	

das	 suas	performances,	ou	no	caso	de	Helena	Almeida	que	conta	com	o	seu	marido	Artur	Rosa	

para	fotografar	as	suas	ações	no	espaço	do	seu	atelier.	Parece	comum	alguns	artistas	recorrerem	a	

amigos	ou	familiares	próximos	para	registarem	as	suas	ações.	Mas	façamos	algumas	distinções:	o	

auto-registo	implica	ser	o	artista	a	fotografar-se	ou	a	filmar-se,	não	quer	dizer	que	tenha	de	estar	

sozinho,	mas	tem	de	ser	ele	a	registar-se	a	si	próprio,	pois	é	neste	ponto	que	reside	a	natureza	do	

desdobramento	 artista-observador.	 Este	 posicionamento	 pode	 ser	 resultante	 de	 uma	 procura	

interior	como	no	caso	de	Iole	de	Freitas	no	seu	trabalho	Introvert/Penetrate,	Extrovert/Penetrate,	

Fear/	 Do	 not	 Penetrate	 (1973):	O	meu	 corpo	 foi	 fotografado	 por	mim	mesmo:	 se	 outra	 pessoa	

tivesse	 operado	 a	 câmara,	 a	 imagem	 resultante	 não	 seria	 aquela	 em	 que	 eu	 sozinha	 deveria	

intervir	num	determinado	momento.206	 Ou	de	um	condicionamento	exterior	quando	por	exemplo	

																																																													
205	 Tradução	Livre:	So,	 the	photographer	 is	not	an	external	 fator,	he	 is	positioned	 inside	 the	action	space	
with	 me,	 just	 a	 few	 centimeters	 away.	 There	 were	 times	 when	 he	 obstructed	 the	 [audience’s]	 view!	
Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.50	
206	 Tradução	Livre:	My	body	was	photographed	by	myself:	if	another	person	had	operated	the	camera	the	
resulting	 image	would	not	be	that	on	which	 I	alone	must	 intervene	 in	a	given	moment.	Vergine,	L.	 (2000)	
Body	Art	and	Performance:	the	body	as	language,	p.	85	
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o	artista	não	tem	ninguém	que	o	fotografe	e	acaba	por	ser	ele	próprio	a	fazê-lo,	como	é	por	vezes	

o	caso	da	minha	prática.	Em	qualquer	dos	casos	não	está	em	causa	o	valor	da	experiência,	pois	

pensamos	 que	 os	 artistas	 procuram	 estar	 conscientes	 da	 ação	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 estão	

conscientes	do	processo	documental.	No	caso	de	Vito	Acconci	o	seu	“auto-registo”	está	associado	

ao	modo	como	agia	em	performance:	

	

O	meio	apropriado	é	o	filme/fotografia	(seja	atual	ou	não	filme/fotografia	é	utilizado):	

Eu	estou	em	pé	de	 frente	para	uma	câmara	 -	a	 câmara	está	a	apontar	para	mim,	a	

câmara	dispara	(literalmente)	dispara	para	mim	-	o	tempo	todo,	eu	posso	estar	a	fazer	

o	que	a	câmara	está	a	fazer,	eu	posso	ser	objetivo	de	mim	mesmo.	Acima	de	tudo,	a	

moldura	do	 filme	que	se	está	a	 formar	separa	a	minha	atividade	do	mundo	exterior,	

coloca-me	num	quarto	isolado	(num	quarto	de	meditação	onde	eu	posso	estar	-	tenho	

de	estar	-	sozinho	comigo	mesmo).	(...)	Isto	pode	ser	entendido	como	"performance"	no	

sentido	de	"algo	que	se	está	a	cumprir	(a	cumprir-me,	uma	imagem,	um	objeto).207	

	

Em	Blinks	(Fig.	18)	Vito	Acconci	caminha	linearmente	numa	rua	segurando	uma	câmara	fotográfica	

na	 direção	 do	 seu	 olhar,	 ao	mesmo	 tempo	 que	 procura	 não	 pestanejar.	 Sempre	 que	 pestaneja	

Acconci	fotografa	obtendo	assim	uma	prova	documental	do	pestanejo.	Além	da	ação	explorar	uma	

dimensão	auto-consciente,	na	medida	em	que	Acconci	tem	de	estar	alerta	do	seu	pestanejo	a	fim	

de	 manter	 continuamente	 os	 olhos	 abertos,	 estes	 registos	 são	 exemplo	 da	 complexidade	 da	

documentação	da	performance	que	temos	vindo	a	referir.	

																																																													
207	 Tradução	Livre:	The	appropriate	medium	is	film/photo	(whether	or	not	actual	film/photo	is	utilized):	I’m	
standing	 in	 front	of	a	camera	 -	 the	camera	 is	aiming	at	me,	the	camera	 is	 (literally)	shooting	me	 -	all	 the	
while,	I	can	be	doing	what	the	camera	is	doing,	I	can	be	aiming	in	on	myself.	Over	all,	the	film	frame	being	
formed	separates	my	activity	from	the	outside	world,	places	me	in	isolation	chamber	(a	meditation	chamber	
where	I	can	be	-	have	to	be	-	alone	with	myself).	(...)	This	can	be	defined	as	“performance”	in	the	sense	of	
“something	accomplished”	 (the	accomplishing	of	a	 self,	 an	 image,	an	object).	Acconci	 como	mencionado	
em	Stiles	&	Selz,	(1996),	p.762	
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Fig.	18	-	Vito	Acconci,	Blinks,	1969.	

	

Auslander	refere-se	a	esta	performance	para	concluir	que	estas	imagens	confirmam	que	o	evento	

ocorreu,	 permitindo	 reconstrui-lo	 quando	 o	 público	 vê	 a	 documentação,	 mas	 as	 imagens	 não	

revelam	 o	 artista	 em	 ação.	 Elas	 são:	 (…)	 fotografias	 de	 Acconci,	 tiradas	 enquanto	 atua,	 e	 não	

fotografias	de	Acconci	a	atuar.	(...)	em	outras	palavras,	o	ato	de	documentar	um	evento	enquanto	

performance	é	o	que	o	constitui	enquanto	tal.208	 	

Acconci	 designa	 um	 conjunto	 de	 performances	 suas	 como	 sendo	 Photo-activity	 orientando	 a	

atividade	 para	 a	 fotografia	 na	 qual	 Acconci	 nunca	 aparece,	 como	 em	 Blinks,	 Throw,	 Push-ups,	

Stretch,	de	1969.	Um	outro	conjunto	de	ações	são	designadas	poelo	artista	de	Activity	for	photos,	

direcionando	a	intenção	para	a	atividade	a	ser	fotografada	na	qual	vemos	Acconci	a	cumprir	uma	

ação,	como	no	caso	de	Drifts	I,	Drifts	II,	Drifts	III,	de	1970.	

Destacamos	ainda	Ion	Grigorescu	e	o	conjunto	de	ações	que	designou	como	Autofotografias,	(...)	

que	emergem	de	"alguns	acontecimentos"	que	o	artista	considerou	relacionados	com	a	sua	própria	

																																																													
208	 Tradução	 Livre:	 (…)	 photographs	 by	 Acconci,	 taken	 while	 performing,	 not	 photographs	 of	 Acconci	
performing.	(...)	in	other	words,	the	act	of	documenting	na	event	as	a	performance	is	what	constitutes	it	as	
such.	Auslander,	P.	(2006)	The	Performativity	of	Performance	Documentation,	p.	53	
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"personalidade"	 num	 contexto	 de	 "voyeurismo	 individual". 209 	 O	 conjunto	 de	 auto-retratos	

intitulados	Pole	Vault	-	River	Traisteni	(1976)	na	Fig.	19,	em	que	foi	fotografado	por	um	amigo	seu	

em	várias	ações	perto	do	rio,	(Stiles	&	Selz,	1996),	são	um	exemplo	para	esta	categoria	no	sentido	

em	 que	 nos	 faz	 considerar	 também	 sobre	 a	 presença	 do	 olhar	 do	 outro,	 no	 caso	 o	 amigo	 de	

Grigorescu,	em	atos	que	exploram	a	individualidade	do	artista.	

	

	

Fig.	19	-	Ion	Grigorescu,	Pole	Vault	-	River	Traisteni	(1976).	

	

																																																													
209	 Tradução	Livre:	Autophotographies	as	emerging	out	of	a	“few	happenings”	that	he	considered	related	to	
his	own	“personality”	in	a	context	of	“individual	voyeurism”.	Stiles	&	Selz,	(1996)	Theories	and	Documents	of	
Contemporary	Art.	A	Sourcebook	of	Artist’s	Writings,	p.	308	
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Na	prática	artística	que	constitui	esta	tese,	o	auto-registo	é	o	exercício	de	uma	fotografia-reflexiva,	

que	possibilita	o	exercício	de	devolver	o	olhar	da	artista	a	si	própria,	quando	observa	os	registos	

das	 suas	 performances.	 Esta	 categoria	 é	 ainda	 considerada	 presentemente	 em	 contextos	 de	

valorização	 da	 performatividade	 da	 fotografia	 e	 do	 vídeo,	 dos	 quais	 o	 crescente	 número	 de	

exposições210	 são	 exemplo.	 O	 curador	 da	 exposição	Performing	 for	 the	 Camera	 (Tate,	 Londres,	

2016),	 Simon	 Baker,	 refere	 existir	 uma	 relação	 especial	 entre	 fotógrafos	 e	 performers	 porque	

frequentemente	são	a	mesma	pessoa	à	frente	e	atrás	da	câmara	fotográfica.211	 Assim,	verificamos	

que	 o	 auto-registo	 é	 uma	 espécie	 de	 modus	 operandi	 da	 prática	 desta	 investigação,	 que	 se	

alimenta	de	uma	impossibilidade:	a	artista	não	pode	estar	à	frente	e	atrás	da	câmara	no	mesmo	

tempo	e	espaço.	Todas	as	suas	performances	são	uma	espécie	de	falhas	de	si	mesma	na	medida	

do	que	Susan	Sontag	refere	sobre	a	fotografia	ser	um	signo	de	não	intervenção.	Ao	fotografar	o	

performer	não	pode	intervir.	Ao	intervir	não	pode	fotografar.	Parece-nos	que	a	noção	de	um	auto-

registo	procura	enfrentar	a	fatalidade	desta	condição.	

	

3.4.	UM	DESDOBRAMENTO-DE-SI:	ARTISTA-OBSERVADOR	

	

O	desdobramento	artista-observador	é	parte	 integrante	do	que	entendemos	ser	a	performance:	

faz	parte	a	ação	e	o	registo	da	ação.	Este	desdobramento	diz	respeito	a	uma	fase	posterior	à	ação,	

que	é	o	momento	do	encontro	com	os	 registos.	Marvin	Carlson	no	texto	O	que	é	Performance?	

encontra	uma	definição	do	etnolinguísta	Richard	Bauman	que	nos	permite	introduzir	a	questão	do	

desdobramento	artista-observador	e	comentá-la:	

	

																																																													
210	 Por	exemplo	em	2011	a	exposição	intitulada	Staging	Action:	Performance	in	Photography	since	1960	no	
Museu	Moma	de	Nova	Iorque,	destaca	o	papel	da	fotografia	na	performance	em	várias	perspetivas;	a	do	
artista	que	 se	 fotografa	a	ele	próprio	e	a	do	 fotógrafo	profissional	ou	amador	que	documenta	o	evento.	
Também	 a	 exposição	Art,	 Lies	 and	 Videotape:	 Exposing	 Performance	 no	 ano	 de	 2004	 na	 Tate	 Liverpool	
dedicou-se	 a	 apresentar	 como	 os	 documentos	 visuais	 e	 objetos	 desafiam	 a	 pensar	 uma	 História	 da	
Performance.	E	mais	 recentemente	a	exposição	Performing	 for	 the	Camera	na	Tate	de	 Londres	em	2016	
que	 contribui	 para	mostrar	 como	é	que	os	 artistas	usaram	a	 fotografia	na	performance	e	 como	é	que	a	
fotografia	pode	ser	ela	própria	uma	forma	de	performance.	 	
211	 In	 http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/performing-camera	 [acedido	 em	 13-10-
2016]	
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(…)	a	performance	envolve	uma	consciência	da	duplicidade,	através	da	qual	a	própria	

execução	de	uma	ação	é	comparada	mentalmente	com	um	modelo	potencial,	ideal,	ou	

um	original	memorizado	dessa	ação.	Normalmente,	 esta	 comparação	é	 feita	por	um	

observador	 da	ação	–	 o	 público	 do	 teatro,	 o	 professor,	 o	 cientista	 –	mas	o	 cerne	da	

questão	 é	 a	 dupla	 consciência	 e	 não	a	observação	 externa.	Um	atleta,	 por	 exemplo,	

pode	 ter	 consciência	 da	 sua	 própria	 performance	 comparando-a	 com	 um	 modelo	

mental.	 Performance	 é	 sempre	 performance	 para	 alguém,	 para	 um	 público	 que	 a	

reconhece	 e	 a	 valida	 como	 performance,	mesmo	 quando,	 como	 por	 vezes	 acontece,	

esse	público	é	a	própria	pessoa.212	

	

No	caso	da	prática	desta	investigação,	a	falar-se	de	dupla	consciência	é	no	sentido	de	uma	imagem	

mental	 prévia	 à	 performance,	 e	 que	 tem	 origem	 no	 plano	 da	 imaginação.	 Na	 performance	 a	

impossibilidade	de	me	observar	 a	mim	própria	 durante	a	 ação	 só	 é	 possível	 por	 intermédio	dos	

registos.	 Há	 uma	 imagem	 que	 eu	 construo	 primeiramente	 e	 que	 é	 possível	 recuperar	 com	 os	

registos.	As	 imagens	que	eu	 fantasio	mostram-me	uma	determinada	ação	a	desenrolar-se	e	 são	

quase	 sempre	a	projeção	de	uma	experiência	para	eu	viver.	No	momento	da	ação	performativa	

não	há	lugar	para	nenhuma	duplicidade	de	consciência:	a	artista	submerge	na	ação.	A	duplicidade	

a	existir	ocorre	no	momento	prévio	à	ação	e	no	momento	posterior	a	essa	mesma	ação.	A	dupla	

consciência	de	quem	planeia	e	de	quem	se	observa	de	facto	nunca	coincide	com	o	agente	da	ação	

(performer)	enquanto	age.	A	ação	conserva	uma	abertura	ao	acontecimento	que	nenhum	plano	

esgota.	Por	isso	durante	a	ação	a	artista	está	exposta	ao	imprevisível.	E	na	observação-reflexão	já	

não	 é	 quem	 age.	 A	 consciência	 da	 duplicidade	 neste	 desdobramento	 está	 implícita	 num	

movimento	de	distanciação,	mas	também	de	comprometimento.	O	sociólogo	Norbert	Elias	(1990)	

menciona	 que	 estes	 dois	 impulsos	 comportamentais	 e	 de	 vivência	 oscilam	mais	 no	 sentido	 do	

distanciamento	ou	do	envolvimento	no	quadro	da	sua	relação	uns	com	os	outros,	com	os	objetos	

não-humanos	da	natureza	e	consigo	mesmos	(...).	A	artista	está	longe	da	construção	do	lugar	do	

observador	“objetivo”:	estou	continuamente	exposta	à	afetação	pelo	registo.	Os	registos	são	o	que	

resta	da	ação	e	de	mim	própria	 enquanto	agente	nessa	ação.	A	artista	 volta	 a	 ser	observadora	

quando	por	exemplo	observa	os	registos	e	relança	a	prática	artística,	por	exemplo	numa	exposição	

ou	num	livro.	 	

																																																													
212	 Bauman	como	mencionado	em	Carlson	(2011),	p.29	
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Phelan	considera	o	papel	do	corpo	como	o	meio	privilegiado	para	a	constituição	da	subjetividade,	

pois	o	corpo	é	aquilo	em	que	é	possível	afetar-se	 (Phelan,	1993).	Contudo	não	é	apenas	a	ação	

performativa	que	expõe	o	corpo.	O	corpo	que	observa	os	 registos	 também	é	um	corpo	exposto	

porque	se	deixa	afetar	pelos	restos	do	corpo	que	sofreu	a	ação:	o	corpo	no	registo.	

Pensar	 este	 desdobramento	 (artista-observador)	 como	 um	 processo	 de	 subjetivação	 lança	 de	

imediato	a	artista	para	uma	relação	consigo	própria,	no	sentido	em	que	os	registos	são,	de	algum	

modo,	 uma	extensão	de	 si.	Mas	é	um	processo	bastante	 complexo	do	qual	 se	 extrai	 uma	 ideia	

para	 entender	 como	 este	 desdobramento	 pode	 influir	 numa	 subjetivação.	 A	 subjetividade	 para	

José	 Gil	 define-se	 na	 relação	 de	 si	 para	 si,	 como	 um	 certo	 poder	 de	 se	 afetar	 a	 si	 próprio.	 A	

subjetividade	é	a	força	de	se	auto-afetar.213	 A	auto-afetação	no	caso	da	prática	da	 investigação,	

existe	primeiramente	na	performance,	e	posteriormente	quando	a	artista	observa	os	registos.	A	

força	de	se	auto-afetar	(Gil,	2009)	é	uma	força	que	vem	do	exterior	e	que,	em	confronto	com	as	

forças	internas	do	indivíduo,	estabelece-se	através	de	uma	dobra.	A	complexidade	deste	processo	

resulta	 do	 facto	 de	 as	 forças	 não	 se	 referirem	 a	 forças	 de	 vontade.	 Gilles	 Deleuze	 explica	 o	

conceito	da	dobra	no	pensamento	de	Michel	Foucault	a	partir	do	assunto	do	duplo,	do	seguinte	

modo:	

	

Mas	 o	 duplo	 não	 é	 nunca	 uma	 projeção	 do	 interior,	 ele	 é	 pelo	 contrário,	 uma	

interiorização	 do	 de-fora.	 Não	 é	 um	 desdobramento	 do	Um,	 é	 uma	 reduplicação	 do	

Outro.	 Não	 é	 uma	 reprodução	 do	 Mesmo,	 é	 uma	 repetição	 do	 Diferente.	 Não	 é	 a	

emanação	de	um	Eu,	é	uma	imanentização	de	um	sempre	outro	ou	de	um	Não-eu.	Não	

é	nunca	o	outro	que	é	um	duplo	-	na	reduplicação,	sou	eu	que	me	vejo	como	duplo	do	

outro:	 eu	 não	me	 encontro	 no	 exterior,	 eu	 encontro	 o	 outro	 em	mim	 (“Trata-se	 de	

mostrar	 como	 é	 que	 é	 o	 Outro,	 o	 Longínquo,	 é	 igualmente	 o	 mais	 Próximo	 e	 o	

Mesmo”).214	

	

Como	 se	 processaria	 então,	 a	 dobra,	 no	 processo	 da	 prática	 em	 estudo?	 Ou	melhor,	 como	 se	

processaria	a	ideia	de	duplo	no	desdobramento?	Estamos	a	falar	de	um	duplo	de	si	mesmo?	O	de	

fora	é	um	outro	ou	é	um	si	mesmo?	A	dobra	seria	o	modo	de	construir	subjetividade	a	partir	de	
																																																													
213	 Gil,	J.	(2009)	Em	Busca	da	Identidade.	O	Desnorte,	p.23	
214	 Deleuze,	G.	(1998)	Foucault,	p.	132	
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um	certo	poder	de	 se	 afetar.	 Foucault	 exemplifica	 a	 dobra	dando	 como	exemplos	os	 exercícios	

ascéticos	que	permitem	alcançar	uma	transformação	de	si	mesmo:	

	

Ascética,	 isto	 é,	 o	 conjunto	 mais	 ou	 menos	 coordenado	 de	 exercícios	 disponíveis,	

recomendados,	até	mesmo	obrigatórios,	ou	pelo	menos	utilizáveis	pelos	indivíduos	em	

um	 sistema	 moral,	 filosófico	 e	 religioso,	 a	 fim	 de	 atingirem	 um	 objetivo	 espiritual	

definido.	 Entendo	 por	 “objetivo	 espiritual”	 uma	 certa	 mutação,	 uma	 certa	

transfiguração	deles	mesmos	enquanto	sujeitos,	enquanto	sujeitos	de	ação	e	enquanto	

sujeitos	de	conhecimentos	verdadeiros.215	

	

Esses	exercícios,	ou	 tecnologias	do	eu,	 como	os	designa	Foucault,	 são	uma	espécie	de	novidade	

que	aparece	 com	os	Gregos	 -	 submeter	o	de-fora	através	de	exercícios	práticos	 (Deleuze,	1998)	

que	assumiam	normas	a	aplicar	a	si	próprio:	

	

(...)	as	técnicas	de	si,	que	permitem	aos	indivíduos	realizar,	sozinhos	ou	com	a	ajuda	de	

outros,	 um	 certo	 número	 de	 operações	 sobre	 o	 seu	 corpo	 e	 a	 sua	 alma,	 os	 seus	

pensamentos,	o	seu	comportamento,	a	sua	maneira	de	ser;	para	se	transformar	a	fim	

de	 alcançar	 um	 certo	 estado	 de	 felicidade,	 pureza,	 sabedoria,	 perfeição	 ou	

imortalidade.216	

	

Deleuze,	para	explicar	o	processo	da	dobra	 identifica-a	 como	a	 feitura	de	um	 forro	em	costura:	

torcer,	preguear,	rematar...	(Deleuze,	1998).	Assim	nas	suas	palavras:	

	

Aquilo	que	pertence	ao	de-fora	é	a	força,	porque	ela	é	essencialmente	relacionamento	

com	 outras	 forças:	 ela	 é	 em	 si	mesma	 inseparável	 do	 poder	 de	 afetar	 outras	 forças	

(espontaneidade)	e	de	ser	afetado	por	outras	(recetividade).	Mas,	aquilo	que	daí	deriva	
																																																													
215	 Foucault,	M.	(2011)	A	Hemenêutica	do	Sujeito,	p.	374	
216	 Tradução	Livre:	(…)	les	techniques	de	soi,	qui	permettent	aux	individus	d’effectuer,	seuls	ou	avec	l’aide	
d’autres,	un	certain	nombre	d’opérations	sur	leur	corps	et	leur	âme,	leurs	pensées,	leurs	conduite,	leur	mode	
d’être;	de	se	transformer	afin	d’atteindre	un	certain	état	de	bonheur,	de	pureté,	de	sagesse,	de	perfection	
ou	d’immortalité.	Foucault,	M.	(1980-1988)	Dits	et	Écrits,	p.785	
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então,	é	um	relacionamento	da	força	consigo,	um	poder	de	afetar-se	a	si	próprio,	um	

afeto	de	si	por	si.217	

	

	

Fig.	20	-	Desenho	Diagrama	de	Michel	Foucault	sobre	a	topologia	da	dobra.	(Deleuze,	

1998)	

	 	

Se	quisermos	procurar	visualizar	este	processo	de	dobra,	como	se	pretende	mostrar	na	Fig.	20,	o	

eu	encontra-se	dentro	da	dobra	(ponto	4)	e	é	moldado	por	uma	força	de-fora	que	segue	direções	

opostas	 para	 convergir	 no	mesmo	 ponto.	Mas	 o	 de-fora	 também	 tem	 um	 dentro	 (que	 seria	 a	

interiorização	 do	 de-fora	 como	demonstra	 o	 ponto	 1)	 e	 esse	 dentro	 seria	o	 outro	 em	mim.	Por	

exemplo	na	minha	performance	 intitulada	Studie	 zur	 Identifikation	o	que	sucede	é	que:	 lançar	a	

mala	 ao	 rio	 com	 os	 documentos	 pessoais	 é	 um	 exemplo	 de	 um	 exercício	 de	 libertação	

(provisoriamente)	 do	 meu	 eu,	 pela	 maneira	 como	 está	 codificado	 pelas	 instâncias	 de	 estado	 e	

burocráticas.	Mas	também	uma	forma	de	exercer	sobre	mim	própria	um	certo	poder	sobre	o	meu	

eu	 institucional.	 Neste	 sentido	 parece-nos	 que	 estamos	 mais	 perto	 de	 um	 processo	 de	

dessubjetivação.	A	dessubjetivação	é	o	 reverso	da	prática	da	 subjetivação.	A	subjetivação	neste	

caso	seria	a	relação	a	mim	determinada	pela	propriedade	dos	documentos	de	identidade.	

Podemos	 enquadrar	 os	 desdobramentos-de-si	 no	 conceito	 de	 tecnologias	 do	 eu,	 ou	 mais	

pormenorizadamente,	a	performance	aqui	entendida	com	os	seus	desdobramentos,	dos	quais	se	
																																																													
217	 Deleuze,	G.	(1998)	Foucault,	p.	135	
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inclui	 o	 auto-registo	 (ação	 como	 auto-registo)	 e	 o	 desdobramento	 artista-observador.	 A	

“performance”	seria	então,	deste	ponto	de	vista	uma	força	para	se	afetar,	um	afeto	de	si	por	si.	

	

3.4.	a.	META-DOCUMENTAÇÃO	

	

O	desdobramento	artista-observador	acontece	ainda	durante	a	ação,	momento	em	que	a	artista	

adquire	 um	 outro	 tipo	 de	 consciência	 da	 performance	 e,	 consequentemente,	 da	 experiência	

vivida.	Este	desdobramento	culmina	na	observação-reflexão	dos	 registos,	uma	espécie	de	meta-

documentação,	ou	seja,	a	perspetiva	de	que	a	documentação	reenvia	informação	sobre	a	artista	

numa	 determinada	 experiência.	 Então,	 a	 meta-documentação	 como	 fundamento	 dos	

desdobramentos	 implicaria	 sempre	 uma	 reflexão	 posterior	 sobre	 si,	 gerada	 a	 partir	 dos	

documentos,	como	é	o	caso	da	prática	desta	investigação.	Um	caso	de	estudo	que	apresenta	uma	

ideia	de	meta-documentação	é	Home	Movies	(Fig.	21)	de	Vito	Acconci.	O	artista	está	sentado	de	

costas	para	nós	e	de	frente	para	uma	tela	onde	está	a	ser	projetada	alguns	dos	vídeos	dos	seus	

trabalhos.	Enquanto	as	imagens	passam	vai	falando,	ora	na	nossa	direção,	ora	na	direção	da	tela.	

	

	

Fig.	21	-	Vito	Acconci,	Home	Movies,	1973.	
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Acconci	 faz	 observações	 aos	 trabalhos	 incluindo	 o	 que	 aparenta	 ser	 dados	 biográficos	 que	 nos	

segreda	quando	se	aproxima	da	câmara,	ou	quando	se	distancia.	É	este	movimento	do	seu	corpo	

no	espaço	que	o	coloca	numa	espécie	de	desdobramento-de-si:	quando,	ao	afastar-se,	nos	relata	a	

performance	(descreve,	 interpreta)	e	ao	aproximar-se	da	câmara	sussurra-nos	dados	biográficos,	

ainda	 que	 nada	 nos	 possa	 garantir	 a	 autenticidade	 do	 que	 nos	 conta,	 tal	 como	 numa	

autobiografia.	 Acconci	 dirige-se	 a	 nós	 de	 um	 modo	 íntimo,	 como	 se	 nos	 conhecesse:	 (...)	 Eles	

jamais	poderiam	conhecer	estas	peças	como	tu	conheces	...	tu	sabes	como	eu	senti	o	que	estava	

acontecer	connosco	e	como	o	transferi	para	o	trabalho.218	 Esta	meta-documentação	em	vídeo	não	

deixa	de	ser	um	relato	das	performances	que	Acconci	escolheu	mostrar-nos.	Mas	são	mais	uma	

espécie	de	metáfora	para	representar	o	que	todos	fazemos	quando	nos	vemos	em	fotografias	ou	

vídeos:	vamos	recordando	detalhes	que	estão	 impressos	nas	 imagens,	e	 ficcionando	outros.	São	

momentos	comuns	de	olhar	sobre	o	passado,	mas	também	de	olhar	para	o	futuro	porque	há	uma	

projeção	desse	olhar	que	continua.	

O	 artista	 Dennis	 Oppenheim	 também	 trabalhou	 o	 corpo	 como	 veículo	 da	 arte,	 designando-se	

como	 distribuidor,	 iniciador	 e	 recetor	 simultaneamente	(Levy	 &	 Romberg,	 2001),	 abrindo	 espaço	

para	 uma	 ideia	 de	 meta-documentação	 que	 não	 tem	 propriamente	 a	 ver	 com	 a	 observação-

reflexão	posterior	dos	registos	das	suas	performances,	mas	com	todo	o	processo:	fazer,	registar,	

observar,	 voltar	 a	 fazer	 diferente.	 Oppenheim	 investiga	 em	 várias	 performances	 filmadas	 em	

vídeo219	 de	1969	a	1972,	conceitos	de	biografia,	passado,	futuro,	transmissão,	por	intermédio	de	

desenhos	 que	 ele	 e	 os	 seus	 filhos	 repetem	 nos	 corpos	 uns	 dos	 outros,	 como	 um	 método	 de	

desenvolvimento	consciente	de	si	e	do	outro.	Em	Two	Stage	Transfer	Drawing	(Returning	to	a	Past	

State)	(Fig.	23)	e	Two	Stage	Transfer	Drawings	(Advancing	to	a	Future	State)	(Fig.24)	Oppenheim	

refere	a	sua	continuidade	através	do	filho:	Enquanto	eu	marco	as	costas	de	Eric,	ele	tenta	duplicar	

																																																													
218	 Tradução	Livre:	They	couldn't	possibly	know	these	pieces	the	way	you	do...	you	know	how	I	took	what	
was	happening	with	us	and	transferred	it	into	the	work.	In	http://www.eai.org/title.htm?id=1143	[acedido	
em	08-05-2015]	
219	 Existem	várias	imagens	e	excertos	de	vídeos	referentes	a	Two	Stage	Transfer	Drawing;	com	a	sua	filha	
Chandra,	 com	o	 seu	 filho	 Eric	 e	 com	os	 dois	 filhos,	 vídeo	 este	 que	 tem	o	 título	 de	Three	 Stage	 Transfer	
Drawing.	Optamos	por	apresentar	uma	serie	de	2	vídeos	com	o	seu	filho	Eric	em	que	o	artista	reflete	sobre	
passado	e	futuro.	In	https://www.sfmoma.org/artwork/2007.141.1-4	[acedido	em	02-11-2016]	
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o	 movimento	 na	 parede.	 A	 minha	 atividade	 estimula	 uma	 resposta	 cinética	 do	 seu	 sistema	

sensorial.	Eu	estou,	portanto,	a	desenhar	através	dele.220	

	

	

Fig.	22	-	Dennis	Oppenheim,	Two	Stage	Transfer	Drawing	(Returning	to	a	Past	State),	(1971)	

	

Fig.	23	-	Dennis	Oppenheim,	Two	Stage	Transfer	Drawings	(Advancing	to	a	Future	State),	(1971)	

																																																													
220	 Tradução	Livre:	As	I	run	a	marker	along	Eric's	s	back	he	attempts	to	duplicate	the	movement	on	the	wall.	
My	activity	stimulates	a	kinetic	response	from	his	sensory	system.	I	am,	therefore,	Drawing	Through	Him.	In	
http://www.dennis-oppenheim.com/early-work/153	[acedido	em	02-11-2016]	
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No	caso	das	obras	referidas	de	Oppenheim	a	meta-documentação	está	menos	direcionada	para	o	

meio	da	fotografia	ou	vídeo	no	sentido	em	que	a	documentação	não	exprime	uma	reflexão	sobre	

si,	como	em	Home	Movies	de	Acconci.	Observar	é	sempre	um	ato	de	reflexão	pois	enquanto	se	

olha	 pensa-se,	 e	 decide-se.	 No	 caso	 de	 Oppenheim	 a	 constituição	 do	 eu	 é	 considerada	 nos	

seguintes	pontos:	primeiramente	a	ação-performance	é	uma	extensão	biológica	de	si,	logo	do	seu	

eu	biológico.	Podemos	ainda	pensar	a	formação	do	seu	eu	também	pela	repetição	do	seu	gesto,	

quando	repete	o	gesto	de	desenhar	nas	costas	um	do	outro,	para	o	pensar	em	termos	de	passado	

e	 futuro.	 Especulamos	 sobre	 o	 potencial	 do	 primeiro	 registo	 ter	 originado	 o	 segundo.	 Neste	

sentido	 o	 processo	 pensa	 a	 constituição	 de	 um	 eu	 numa	 ação-performance,	 o	 seu	 registo,	 e	 a	

eventual	repetição	da	ação-performance.	

A	 meta-documentação	 é	 uma	 categoria	 que	 está	 pouco	 explorada	 na	 discussão	 sobre	 a	

documentação	 da	 performance,	 quer	 pensemos	 nos	 desdobramentos	 individualmente,	 quer	

consideremos	 todo	 o	 processo	 enquanto	 meta-documentação.	 A	 meta-documentação	 é	 uma	

categoria	que	possibilita	 fatalmente	o	registo,	a	conservação,	a	restituição	do	que	está	gravado,	

mas	 porque	 é	 possível	 observar	 posteriormente	 os	 registos	 há	 a	 possibilidade	 de	 nos	

relacionarmos	com	uma	memória	que	mais	do	que	nostálgica	tem	que	ver	com	o	afetivo	e	o	com	o	

sentimental	(Guash,	2011).	

Estes	elementos	latentes	na	meta-documentação,	podem,	ou	não,	potenciar	a	reinvenção	da	obra	

e	da	biografia	do	 seu	autor,	 como	 são	exemplo	as	 várias	 tentativas	de	pesquisa	de	Oppenheim	

sobre	 a	 reprodução	 de	 um	 desenho	 no	 seu,	 e	 nos	 corpos	 dos	 seus	 filhos.	 Além	 dos	 fatores	

biológicos	 de	 descendência	 que	 Oppenheim	 refere	 sobre	 a	 sua	 ideia	 de	 transmissão,	 também	

devemos	considerar	que	o	ato	em	si	e	o	que	resulta	dele	é	o	elemento	de	 ligação	entre	ambos.	

Oppenheim	 entende	 estas	 performances	 enquanto	 processo	 e	 menos	 como	 um	 produto	

acabado.221	

	

Já	 mencionámos	 o	 vídeo	 de	 Chris	 Burden	 Documentation	 of	 Selected	 Works	 1971-1974	 como	

sendo	 uma	 referência	 para	 a	 prática	 em	 análise.	 Neste	 vídeo,	 Burden	 volta	 a	 rever	 as	 suas	

performances	 e	 vai	 acrescentando	 informação	 adicional	 enquanto	 vemos	 as	 imagens,	 a	 fim	 de	

pensar	a	performance	e	consequentemente	a	documentação.	Este	vídeo	resulta,	por	 isso,	numa	

																																																													
221	 In	 https://espeversaillesculture.wordpress.com/2016/01/08/dessine-moi-un-dessein/	 [acedido	 em	 03-
11-2016]	
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tentativa	de	rever	o	valor	da	documentação,	de	confirmar	a	sua	difícil	legibilidade,	por	vezes	falta	

de	 rigor	 técnico,	 assumindo	 as	 falhas.	 Posteriormente,	 Burden	 começou	por	 ser	mais	 criterioso	

quanto	 à	 documentação	 das	 suas	 performances,	 fazendo	 deste	 processo	 de	 revisitação	 um	

momento	chave	do	seu	passado	enquanto	autor,	pois	sabemos	que	é	Burden	quem	atua	e	não	um	

personagem.	Documentation	of	Selected	Works	1971-1974	é	um	exemplo	de	meta-documentação,	

também	 porque	 a	 observação	 do	 vídeo	 possui	 essa	 outra	 característica	 que	 é	 a	 de	 valorizar	 a	

prática,	de	a	apreciar,	definir	o	que	era	mais	e	menos	importante,	construir	um	novo	caminho	e	

prosseguir	 com	 novas	 decisões,	 e	 novas	 dúvidas	 sobre	 a	 prática.	 No	 caso	 da	 prática	 da	

investigação,	nomeadamente	Neue	studie	zur	Identifikation	(2013)	há	um	processo	de	revisão	dos	

registos	 da	 performance	 Studie	 zur	 Identifikation	 (2996)	 que	 implica	 uma	 ação,	 quando	 por	

exemplo	 a	 artista	 desenha	 e	 pinta	 sobre	 os	 registos	 como	 forma	 de	 pensar	 uma	 nova	

performance.	Também	em	(des)encontro	entre	um	corpo	e	um	vestido	(2014)	há	uma	intervenção	

mais	 direta	 sobre	 as	 fotografias	 da	 performance,	 quando	 recorta	 o	 corpo	 que	 está	 dentro	 do	

vestido	e	o	que	está	fora,	que	dá	lugar	a	dois	trabalhos	da	mesma	série.	

	

CAPÍTULO	4.	O	PROCESSO	META-PERFORMATIVO	E	A	ESCRITA	DE	SI	

	

A	prática	desta	investigação	tem	uma	particularidade	que	é	a	artista	ocupar	várias	posições	no	seu	

processo	 performativo	 relacionando-os	 com	 a	 sua	 biografia.	 Neste	 sentido,	 torna-se	 necessário	

compreender	o	processo	meta-perfomativo	enquanto	escrita	de	si.	Por	um	lado,	observar-se	e	por	

outro	 o	 potencial	 dessa	 observação-reflexão.	 Isolámos	 uma	 tipologia	 de	 escrita	 de	 si,	

hypomnemata,	 como	um	exemplo	 de	 comparação	 com	a	metaperformance	 como	escrita	 de	 si.	

Esta	relação	possibilitou	pensar	como	é	que	os	registos	estão	guardados.	Neste	sentido	este	é	o	

capítulo	que	organiza	e	expõe	a	prática	desta	investigação.	Propomos	um	modelo	de	Manual	de	

Ação	 como	 uma	 alternativa	 que	 possibilitou,	 logo	 desde	 o	 início	 da	 investigação,	 delimitar	 e	

cartografar	a	prática.	
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4.1.	UM	DESDOBRAMENTO-DE-SI:	ARTISTA-OBSERVADOR	NA	ESCRITA	DE	SI	

	

Fazer	 performance	 como	 forma	 de	 olhar	 para	 si	 própria	 através	 dos	 registos,	 possibilita	 a	

construção	de	uma	escrita	de	si,	por	nós	enquadrada	numa	operação	definida	pelo	processo	da	

prática	em	estudo:	

-Observar,	que	se	refere	a	uma	memória	factual	do	passado:	o	que	foi.	

-Reinventar,	significa	o	potencial	que	está	implícito	na	observação-reflexão:	o	que	pode	ser.	

	

4.1.a.	OBSERVAR	

	

Os	registos	visuais	têm	como	primeira	necessidade	a	factualidade	porque	é	o	que	a	artista	procura	

obter;	os	registos	enquanto	objetos	evidentes	da	experiência,	o	que	pode	ser	comparado	a	uma	

escrita	de	função	etopoiética	que	Foucault	menciona,	como	sendo	um	operador	da	transformação	

da	verdade	em	ethos	(Foucault,	1992).	Encontramos	nas	palavras	de	Foucault	uma	aproximação	ao	

desdobramento	 artista-observador	 por	 nós	 referido,	 no	 sentido	 de	 existir	 um	 indicador	 de	

transformação	que	a	artista	procura,	quando	observa	os	registos	da	sua	experiência	por	meio	de	

fotografias	e	vídeos	das	performances.	Esse	indicador	lança	a	questão:	o	que	significou	para	mim	

aquela	experiência?	

Dentro	 dos	meios	 de	 escrita	 de	 si	 que	 Foucault	 enumera	 sublinhamos	 os	hypomnemata222	 por	

terem	 um	 determinado	 potencial	 que	 nos	 aproxima	 dos	 registos	 como	 são	 entendidos	 pela	

artista:	

	

(...)	 podiam	 ser	 livros	 de	 contabilidade,	 registos	 notariais,	 cadernos	 pessoais	 que	

serviam	 de	 agenda	 (...).	 Os	 hypomnemata	 não	 deveriam	 ser	 encarados	 como	 um	

simples	 auxiliar	 de	 memória,	 que	 poderiam	 consultar-se	 de	 vez	 em	 quando,	 se	 a	

ocasião	 se	 oferecesse.	 Não	 são	 destinados	 a	 substituir-se	 à	 recordação	 porventura	

desvanecida.	 Antes	 constituem	 um	material	 e	 um	 enquadramento	 para	 exercícios	 a	

efetuar	frequentemente:	ler,	reler,	meditar,	entreter-se	a	sós	ou	com	outros,	etc.	E	isto	

																																																													
222	 Foucault	menciona	dois	tipos	de	escrita	de	si	que	possibilitavam	a	transformação	da	verdade	do	sujeito:	
a	correspondência	e	a	escrita	hypomnemata.	
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com	 o	 objetivo	 de	 os	 ter	 sempre	 à	 procheiron,	 ad	 manum,	 in	 promptu.	 “À	 mão”,	

portanto,	não	apenas	no	sentido	de	poderem	ser	trazidos	à	consciência,	mas	no	sentido	

de	que	se	deve	poder	utilizá-los,	logo	que	necessário,	na	ação.223	

	

Existe	 uma	 qualidade	 útil	 nestes	 objetos	 de	memória	 que	 se	 efetua	 num	movimento	 contrário	

como	refere	Foucault:	

	

(...)	 trata-se,	não	de	perseguir	o	 indizível,	não	de	revelar	o	que	está	oculto,	mas	pelo	

contrário,	de	captar	o	 já	dito;	 reunir	aquilo	que	se	pode	ouvir	ou	 ler,	e	 isto	com	uma	

finalidade	que	não	é	nada	menos	que	a	constituição	de	si.224	

	

É	 certo	 que	 a	 escrita	 hypomnemata	 foi	 marcada	 por	 um	 período225	 em	 que	 existia	 o	 valor	

reconhecido	ao	já	dito	(Foucault,	1992),	um	pouco	diferente	do	período	atual	que	se	caracteriza	

por	uma	certa	indiferença	à	herança	da	palavra,	a	perda	total	de	referências	da	experiência	como	

refere	Giorgio	Agamben.	A	artista	quer	recordar	como	foi,	mas	recordar	não	significa	perder-se	na	

nostalgia	 do	 passado,	 como	 também	 não	 significa	 ignorá-lo.	 Observar	 os	 registos	 é	 como	 se	

parasse	o	tempo.	E	se	não	consigo	aceder	ao	passado	e	nem	prever	o	futuro	então	talvez	a	grande	

questão	é	sobre	como	me	observo	no	presente.	A	escrita	de	si	traça	também	o	percurso	da	artista	

pelos	lugares	onde	passou	algum	período	de	tempo	(Weimar,	Berlim,	Hildesheim,	Norte	e	Centro	

de	Portugal,	 Florianópolis);	memórias	de	um	percurso	de	vida.	O	 lugar	geográfico,	ou	a	viagem,	

pode	ser	matéria	para	constituir	uma	escrita	do	eu	no	sentido	Benjaminiano,	em	que	o	 labirinto	

surge	como	metáfora	para	construir	uma	ideia	de	mapeamento	da	sua	trajetória	nas	cidades	onde	

viveu	(Berlim,	Paris,	Weimar).	Benjamin	abordava	os	seus	temas	como:	processos	de	espacializar	o	

mundo:	 por	 exemplo,	 a	 sua	 noção	 das	 ideias	 e	 das	 experiências	 como	 ruínas.	 Compreender	

qualquer	coisa	é	compreender	a	sua	topografia,	saber	como	traçar	o	seu	mapa.	E	saber	como	se	

perder	nele	(Benjamin,	1992).	

																																																													
223	 Foucault,	M.	(1992)	O	que	é	um	autor?	p.	136	
224	 Idem.	
225	 hypomnemata	é	uma	escrita	que	surge	como	um	princípio	ou	dispositivo	de	apoio	à	memória	na	teoria	
de	anamnese	Platão.	
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No	 caso	 das	 performances	 desta	 investigação	 há	 um	 conjunto	 de	 fatores	 que	 determina	 as	

performances,	 pela	 situação	 em	 que	 a	 artista	 se	 coloca	 num	 determinado	 lugar:	 a	 rua	 mais	

turística	de	Weimar,	uma	ponte	querida	de	Berlim,	um	antiquário	de	Hildesheim,	a	praia	peculiar	

de	 Florianópolis,	 a	 praia	 familiar	 em	 Portugal,	 etc.	 Em	 todos	 os	 lugares	 parece	 perseguir	 uma	

questão:	agora	que	estou	aqui	como	é	que	eu	vivo	esta	experiência?	O	que	muda	em	mim?	Ou	o	

que	 está	 ao	 meu	 alcance	 para	 que	 eu	 possa	 exercer	 alguma	 mudança	 em	 mim?	 A	 questão	

persegue	 uma	 ideia	 de	 constituição	 de	 si	 em	 transitoriedade:	 As	 reminiscências	 do	 eu	 são	

reminiscências	 de	 um	 lugar,	 e	 de	 como	 se	 coloca	 nele,	 de	 como	navega	 em	 torno	dele.226	 Uma	

performance	que	nos	recorda	o	potencial	de	caminhar	por	exemplo,	é	Pierres	déplacées	(Fig.	24)	

de	Gina	Pane.	Pane,	durante	uma	caminhada,	altera	alguma	coisa	no	lugar	por	onde	caminha:	

	

Pedras	deslocadas,	Julho	1968	-	Durante	uma	caminhada	no	vale	de	Orco	(Itália),	no	sopé	das	

montanhas,	a	vista	de	uma	pilha	de	pequenas	pedras	com	tamanhos	entre	de	0,15m	a	0,20m	

expostas	 a	 norte,	 cobertas	 de	musgo	 e	 embutidas	 numa	 zona	 húmida,	 fez-me	 perceber	 que	

elas	nunca	recebiam	a	 luz	do	sol,	 logo,	de	calor.	Foi	quando	eu	decidi	deslocá-las,	 levando-as	

uma	 por	 uma	 para	 as	 depositar	 num	 lugar	 a	 descoberto	 e	 a	 sul.	 Primeiro	 ato	 ao	 vivo	 que	

consistiu	em	reverter	uma	situação	imutável.227	

	

A	ação	de	mudar	algo	de	 lugar,	ou	no	caso,	mudar	algo	que	aparentemente	a	própria	natureza	

determinou	resulta	do	ato	de	caminhar,	que	é	uma	forma	de	se	relacionar	com	o	meio	ambiente,	

mas	 também	uma	 forma	de	 se	 relacionar	 consigo	 própria.	 Podemos	 construir	 a	 sua	 caminhada	

pelas	imagens	que	nos	mostra:	Gina	Pane	caminha	devagar,	pára	e	dobra-se	perante	algo	que	no	

chão	lhe	chamou	a	atenção,	lembrando	um	poema	de	Manoel	de	Barros	que	nos	conta	a	história	

de	um	menino	que	olha	para	o	chão	sempre	que	caminha,	encontrando	no	mundo	que	pisa	uma	

imensidão	por	descobrir.	

	
																																																													
226	 Benjamin,	W.	(1992)	Rua	de	Sentido	Único	e	Infância	em	Berlim	por	volta	de	1900,	p.10	
227	 Tradução	 Livre:	 Pierres	 déplacées,	 Juillet	 1968	 -	 Au	 cours	 d’une	 promenade	 dans	 la	 vallée	 de	 l’Orco	
(Italie),	 au	 pied	 des	 montagnes,	 la	 vue	 d’un	 amas	 de	 pierres	 de	 petite	 taille	 allant	 de	 0,15m	 à0,20m	
exposées	au	nord,	recouvertes	de	mousse	et	encastrées	dans	une	terre	humide,	m’a	fait	réaliser	qu’elles	ne	
percevaient	jamais	de	rayon	de	soleil,	donc	de	chaleur.	C’est	alors	que	j’ai	pris	la	décision	de	les	déplacer	en	
les	 prenant	 une	 à	 une	 pour	 les	 déposer	 dans	 un	 endroit	 découvert	 et	 au	 sud.	 Premier	 acte	 in	 vivo	 qui	
consistait	à	inverser	une	situation	immuable.	Tronche,	A.	(1997)	Gina	Pane.	Actions,	p.8	
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Fig.	24	-	Gina	Pane,	Pierres	déplacée	(1968).	

	

A	arte	de	caminhar	é	referida	por	Heddon	com	ligações	óbvias	ao	conceito	de	 flâneur	do	século	

XIX,	 de	 Baudelaire.	 O	 flâneur	 tem	 algumas	 caraterísticas	 que	 Heddon	 aponta,	 como	 andar	

vagarosamente,	mas	consciente	do	que	está	ao	seu	redor;	um	observador	destacado,	dependente	

da	azáfama	dos	outros	cujo	olhar	ativo	recai	numa	intensa	atividade	intelectual	(Heddon,	2008).	

Este	aspeto	recorda-nos	Kafka	e	a	sua	necessidade	do	exterior	para	escrever.	Mas	a	experiência	do	

exterior	como	uma	abertura	para	o	interior	o	que,	no	seu	caso,	é	a	perceção	do	exterior	como	um	

labirinto	 interior	 (Chevrier,	2013).	Encontramos	esta	 relação	 também	no	modo	como	na	prática	

desta	investigação	a	artista	usa	o	espaço	público	(cidade,	praia,	montanha)	para	trabalhar	as	suas	

questões	internas	como	nas	séries	Estudos	ou	em	Pausas.228	 Contudo,	os	registos	não	devem	ser	

entendidos	 como	 objetos	 íntimos,	 por	mais	 pessoais	 que	 sejam:	não	 são	 objetos	 confessionais,	

não	pretendem	ser	 revelação	de	nada.	Mas	há	uma	 relação	com	a	verdade	que	Foucault	 refere	

estar	implicada	na	constituição	de	si	pela	escrita	hypomnemata:	

	

(...)	 é	 preciso	 que	 eles	 não	 sejam	 simplesmente	 arrumados	 como	 num	 armário	 de	

recordações,	mas	profundamente	implantados	na	alma,	“gravados	nela”,	diz	Séneca,	e	

																																																													
228	 Estas	performances	constituem	o	Manual	de	Ação	no	capítulo	4.	
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que	desse	modo	façam	parte	de	nós	próprios:	em	suma,	que	a	alma	os	faça	não	apenas	

seus,	mas	si	própria	(Foucault,	1992).	

	

Quando	perguntamos	onde	guarda	as	suas	performances	a	artista	refere	que	as	tem	seladas	em	

caixas.	

	

4.1.	a.1.	A	MEMÓRIA	QUE	ESTÁ	GUARDADA	EM	CAIXAS	

	

Registos	 de	 performances	 e	 registos	 da	 vida	 estão	 dentro	 de	 caixas	 seladas	 garantindo	 o	

acondicionamento	das	películas,	dos	slides,	dos	negativos,	dos	DVD’s,	-	a	artista	parece	ocupar-se	

mais	 da	 vida	 porque	 ainda	 não	 desenhou	 uma	 forma	 possível	 de	mapear	 a	 obra.	 Contudo,	 as	

caixas	não	deixam	de	ser	 também	uma	 forma	de	mapear,	uma	 forma	de	mostrar	em	exposição	

também.	O	que	guardamos	em	caixas	ou	em	gavetas	por	exemplo,	possui	uma	organização	que	

está	dependente	do	 formato	dos	objetos,	e	nem	sempre	o	objeto	mais	necessário,	ou	o	último	

objeto	guardado	está	mais	à	mão.	Daí	que	pareça	impossível	ordenar	temporalmente	os	registos	

das	performances	desta	prática.	Então	como	dar	forma,	por	exemplo	expositiva,	a	este	conteúdo	

fechado?	A	necessária	exposição	que	acompanha	a	defesa	da	presente	tese	é	um	pretexto	para	

reorganizar	no	espaço	os	registos.	Portanto	a	artista	vai	 ter	de	se	relacionar	com	o	seu	passado	

espacialmente,	no	Museu	da	Faculdade	de	Belas	Artes	da	Universidade	do	Porto.	Contudo	parece	

não	se	satisfazer	com	a	ideia	de	retrospetiva,	evolutiva	ou	cronológica	do	trabalho,	à	semelhança	

de	Benjamin:	

	

(...)	 para	quem	não	 existia	 um	ordenamento	 cronológico	das	 suas	 reminiscências,	 às	

quais	 recusa	 a	 designação	 de	 autobiografia,	 porque	 o	 tempo	 não	 tem	 relevância.	 A	

memória,	a	encenação	do	passado,	converte	o	fluxo	dos	acontecimentos	em	quadros.	

Benjamin	não	procura	recuperar	o	passado,	mas	compreendê-lo:	condensá-lo	nas	suas	

formas	espaciais,	nas	suas	estruturas	premonitória	(Benjamin,	1992).	

	

Também	menos	 lhe	parece	satisfazer	a	 ideia	de	site	 specificity	 já	que	nenhum	dos	 trabalhos	 foi	

realizado	 considerando	as	 caraterísticas	da	 sala	 e	do	 lugar	do	Museu.	 Encontramos	desde	 cedo	
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uma	relação	entre	a	ação-performance	e	os	registos	que	emerge	de	uma	necessidade	de	voltar	a	

ver.	Pensar,	prever,	elaborar,	 fazer,	registar,	 lembrar	a	ação	-	são	elementos	de	um	processo	de	

performance	porque	a	artista	é	aquela	que	elabora,	propõe,	observa-reflete.	Mas	a	forma	como	

decide	 apresentar	 em	 contexto	 expositivo	 acaba	 por	 ser	 um	 projeto	 em	 si	 mesmo,	 que	 está	

imbuído	numa	observação-reflexão	posterior,	e	que	é	sempre	uma	forma	de	rever	o	trabalho.	Há	

algo	de	contraditório	sobre	registar	as	performances	para	as	tornar	presentes	e	depois	guardá-las	

em	caixas	ou	selar	o	seu	conteúdo.	José	Gil	refere	em	Portugal,	Hoje.	O	Medo	de	Existir	o	conceito	

da	não-inscrição	que	é	determinado	por	um	conjunto	de	acontecimentos	traumáticos:	

	

Nada	acontece,	quer	dizer,	nada	se	inscreve	-	na	história	ou	na	existência	individual,	na	

vida	 social	 ou	 no	 plano	 artístico.	 Inscrever	 o	 que	 se	 insiste	 em	 esquecer.	 Porque	

inscrever	 implica	 ação,	 afirmação,	 decisão	 com	 as	 quais	 o	 indivíduo	 conquista	

autonomia	e	sentido	para	a	sua	existência	(Gil,	2004).	

	

Para	Gil	o	medo	é	um	dispositivo	mutilador	do	desejo	(Gil,	2004)	que	nos	impede	de	ir	mais	longe	

na	nossa	vontade	de	viver.	No	entanto,	a	artista	constrói	ações	onde	parece	não	ter	medo:	perde	

um	caderno,	propõe	deslocar	uma	estante	numa	rua,	constrói	uma	parede	para	que	caia	e	mais	

recentemente	 deseja	 voltar	 a	 sentir	 desconforto	 -,	 e	 é	 assim	 que	 vai	 continuando	 a	 construir	

vivências	que	se	aproximam	umas	das	outras	pela	sua	natureza	quase-limite.	Mas	então	onde	pára	

o	medo?	O	medo	é	o	que	impulsiona.	Dir-se-ia	que	é	a	força	por	trás	de	todas	as	performances.	

Medo	de	perder,	de	cair,	de	parar,	de	sentir,	do	desconforto;	os	registos	servem	para	que	eu	me	

possa	 ver	 a	 realizar	 a	 ação,	 de	 fora	 para	 dentro,	 para	 que	 as	 possa	 guardar,	 para	 me	 pensar	

posteriormente.	

	

4.1.	b.	REINVENTAR	

	

O	 desdobramento	 artista-observador	 nomeadamente	 a	 observação-reflexão	 dos	 registos,	

potencia	 constituir	 uma	escrita	 de	 si	 em	que	 a	 reinvenção	é	 talvez	 uma	 forma	de	 chegar	 a	 um	

determinado	 “resultado”.	 Considerem-se	 várias	 faculdades	 resultantes	 da	 observação-reflexão,	

nomeadamente	 a	 possibilidade	 de	 reinventar	 a	 performance	 pensando-a	 em	 contexto	 de	

exposição.	 Também	 a	 possibilidade	 em	 continuar	 a	 experimentar	 determinada	 questão,	 por	
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intermédio	 da	 continuidade	 da	 prática.	 E	 por	 último	 a	 observação-reflexão	 dos	 registos	 que	

alimenta	um	processo	de	reinvenção	que	tem	em	vista	o	desprendimento	de	si.	

	

Hannah	Arendt	edita,	em	1974,	a	biografia	de	Rahel	Varnhagen,	uma	judia	alemã	que	viveu	entre	

os	 séculos	 XVIII	 e	 XIX,	 conhecida	por	 ter	 um	dos	 salões	mais	 importantes	 em	Berlim	e	 ter	 uma	

relação	contraditória	com	a	sua	origem	judaica.	Arendt	procura	narrar	a	história	de	vida	de	Rahel	

como	ela	a	teria	contado,229	 mas	afirma	não	querer	saber	mais	do	que	a	própria.	Procura	antes	

traçar	um	retrato	inspirado	pelo	modo	como	Rahel	se	expunha	ao	mundo:	Todo	o	seu	esforço	foi	

expor-se	à	vida	para	que	esta	a	atingisse	“como	uma	tempestade	sem	chapéu	de	chuva.”	(O	que	

estou	 a	 fazer?	 Nada.	 Deixo	 a	 vida	 chover	 sobre	 mim).”230	 Há	 um	 potencial	 de	 reinvenção	 na	

história	de	vida	de	Rahel	que	nos	interessa	assinalar.	É	por	intermédio	da	vasta	correspondência	

que	enviou	aos	seus	amigos	que	é	possível	identificar	como	se	via	a	si	própria,	e	como	viver	a	vida	

como	uma	obra	 de	 arte	 foi	 o	 seu	 único	 dever	 (Arendt,	 1974).	 Esta	 disposição	 era	marcada	 por	

condicionamentos	 e	 acontecimentos	 na	 sua	 vida.	 Desde	 uma	 infância	 infame	 e	 tudo	 o	 que	 se	

seguiria:	não	era	rica,	instruída	nem	bonita	(Arendt,	1974)	o	que	só	confirmava	a	única	coisa	que	

lhe	 restava,	 a	 auto-reflexão	 (Arendt,	 1974).	 A	 auto-reflexão	 para	 Rahel	 era	 uma	 forma	 de	 se	

libertar	da	sua	realidade,	pensar	e	usar	a	razão	poderia	libertá-la	dos	preconceitos	do	seu	passado	

(ser	judia)	e	isso	poderia	guiar	o	seu	futuro	(Arendt,	1974).	Sugere-nos	pensar	que	o	exercício	de	

Rahel	sobre	si	mesma	é	um	processo	de	reinvenção	que	a	 isola	do	mundo	e	dos	outros,	pois	na	

recusa	da	sua	origem,	viu-se	obrigada	a	anular-se:	Portanto,	ela	deve	evitar	tudo	o	que	pode	dar	

origem	 a	 mais	 confirmação,	 não	 deve	 agir,	 não	 amar,	 não	 se	 envolver	 no	 mundo.	 Dada	 essa	

renúncia	absoluta,	tudo	o	que	lhe	restava	era	o	pensamento.231	

A	reinvenção,	no	caso	de	Rahel,	culminou	na	aceitação	de	que	passou	grande	parte	da	sua	vida	

adulta	a	esconder	a	sua	realidade,	a	sua	vergonha	em	ser	judia,	a	sua	dor:	Aquilo	em	que	toda	a	

																																																													
229	 Arendt,	H.	(1974)	Rahel	Varnhagen.	The	Life	of	a	Jewish	Woman,	p.	xv	
230	 Tradução	 Livre:	Her	whole	 effort	 as	 to	 expose	 herself	 to	 life	 so	 that	 it	 could	 strike	 her	 “like	 a	 storm	
without	an	umbrella.”	(What	am	I	doing?	Nothing.	I	am	letting	life	rain	upon	me”).	Arendt,	H.	(1974)	Rahel	
Varnhagen.	The	Life	of	a	Jewish	Woman,	p.	xv	
231	 Tradução	Livre:	Therefore,	she	must	avoid	everything	that	might	give	rise	to	further	confirmation,	must	
not	act,	not	love,	not	become	involved	in	the	world.	Given	such	absolute	renunciation,	all	that	seemed	left	
was	thought.	Arendt,	H.	(1974)	Rahel	Varnhagen.	The	Life	of	a	Jewish	Woman,	p.10	
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minha	vida	me	pareceu	ser	a	maior	vergonha,	que	foi	a	miséria	e	a	desgraça	da	minha	vida	-	tendo	

nascido	uma	judia	-	isso	eu	não	deveria,	de	modo	algum,	ter	perdido.232	

Enquanto	o	processo	de	 reinvenção	de	Rahel	é	um	processo	de	evasão	à	 realidade	destinado	a	

fracassar	 -	 não	 é	 possível	 fugir	 à	 realidade	 –	 vemos	 o	 trabalho	 de	 performance	 como	 uma	

descoberta	 de	 possibilidades	 “dentro”	 da	 realidade.	 O	 “resultado”,	 no	 caso	 da	 prática	 da	

investigação,	 é	 experimentar	 relações	 consigo	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 tentar	 compreender-se.	

Contudo,	a	 reinvenção	não	opera	no	sentido	de	 realizar	 todas	as	possibilidades,	mas	de	 libertar	

formas,	figuras	e	atividades	de	uma	determinação	ou	fundamento	anterior	(Rajchman,	1987).	Este	

é	 um	 momento	 de	 crítica	 da	 performance,	 por	 exemplo	 quando	 nego	 ser	 o	 eu	 instituído	 pelo	

estado	e	pela	burocracia	como	na	performance	Studie	zur	 Identifikation	de	2006.	Assim,	e	nesta	

perspetiva,	observar	os	registos	não	significa	cair	na	ilusão	da	repetição	pois	não	é	possível	repetir	

a	 experiência,	 mas	 em	 voltar	 a	 fazer	 de	 modo	 diferente	 como	 algo	 com	 que	 devemos	

constantemente	 experimentar	 e	 trabalhar	 para	 ver.	 Confronta-nos	 como	 uma	 questão	 ou	

problema	ao	qual	não	sabemos	responder	antecipadamente	(Rajchman,	1987).	

O	 exemplo	de	Rahel	 serviu	 para	 compreender	 como	é	que	os	 processos	 de	 ficção	de	 si	 podem	

operar.	 O	 modo	 como	 Rahel	 viveu	 é	 um	 percurso	 do	 solipsismo	 até	 ao	 reconhecimento	 da	

realidade	do	mundo	e	de	si	nesse	mundo.	A	prática	de	performance	deste	estudo	e	o	modo	como	

opera,	 nomeadamente	 o	 desdobramento	 observação-reflexão	 -	 é	 o	 reconhecimento	 da	

reinvenção	de	si.	Mas	uma	reinvenção	na	aceitação	do	potencial	da	realidade,	testando	por	vezes	

os	seus	limites.	

	

4.2.	MANUAL	DE	AÇÃO	

	

Para	organizar	um	modo	de	observar	os	registos	elaboraram-se	fichas	técnicas	para	enquadrar	e	

definir	particularidades	de	cada	performance.	Como	é	que	organizo	os	registos?	Como	é	que	cada	

trabalho	se	enquadra	no	plano	de	investigação?	Que	questões	levanta?	A	ficha	técnica	possibilita	

pensar	de	uma	forma	mais	distanciada,	concisa,	centrar	o	pensamento	no	que	é	mais	importante.	

																																																													
232	 Tradução	Livre:	The	thing	in	which	all	my	life	seemed	to	me	the	greatest	shame,	which	was	the	misery	
and	misfortune	 of	my	 life	 -	 having	 been	 born	 a	 Jewess	 -	 this	 I	 should	 on	 no	 account	 now	wish	 to	 have	
missed.	Arendt,	H.	(1974)	Rahel	Varnhagen.	The	Life	of	a	Jewish	Woman,	p.214	
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Possibilita	 descrever	 a	 performance	 favorecendo	 uma	 consulta	 precisa,	 sempre	 que	 necessária.	

Mas	o	parâmetro	de	estrutura	de	formatação	pela	qual	a	ficha	técnica	também	se	caracteriza	deu	

origem	a	uma	insatisfação	quando	cruzado	com	a	vontade	de	também	organizar	as	inquietações,	

os	afetos,	 informação	que	não	sendo	essencial,	é	 indispensável.	Esta	 insatisfação	foi	o	ponto	de	

partida	 para	 o	Manual	 de	Ação	 que	mostramos	 nas	 páginas	 seguintes.	O	Manual	 de	Ação	 está	

organizado	 em	 cinco	 conjuntos.	 Estes	 conjuntos	 integram	 performances	 com	 preocupações	

idênticas.	 O	 primeiro	 inclui	 Estudos	 onde	 se	 apresentam	 performances	 que	 exploram	

desprendimentos,	como	por	exemplo	abandonar	ou	 fazer	cair.	O	segundo	contém	uma	parceria	

com	o	colega	de	doutoramento	João	Vilnei,	performance	que	tinha	como	objetivo	a	perda	“total”	

da	documentação	da	performance.	O	 terceiro	aborda	duas	performances	apresentadas	em	 livro	

de	artista	onde	se	pensou	o	 livro	como	possível	contentor	dos	 registos	da	ação-performance.	O	

quarto	conjunto	envolve	várias	performances	desenvolvidas	à	volta	de	um	objeto	de	 infância	da	

artista,	 para	 ponderar	 sobre	 a	 construção	 autobiográfica.	 Este	 conjunto	 intitula-se	 Registos	 de	

uma	quase	 infância.	O	último	conjunto	apresenta	várias	performances	 intituladas	Pausas,	ações	

encenadas	para	a	câmara-fotográfica	e	vídeo,	na	natureza.	

	

O	Manual	de	Ação	é	um	guia	que	não	explica	o	funcionamento	da	prática,	mas	sumariza	o	mais	

importante.	 Indica	um	 trajeto	 centrado	num	determinado	modo	de	agir,	mas	um	modo	de	agir	

onde	há	espaço	para	o	incontrolável,	para	a	surpresa.	Neste	sentido	o	Manual	de	Ação	identifica	o	

autor,	 os	 intervenientes,	 o	 local	 e	 o	 ano,	 o	 nome	 da	 ação	 e	 a	 sua	 descrição,	 as	 questões	mais	

relevantes	para	esta	investigação,	e	memórias.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



MANUAL DE AÇÃO



TÍTULO  Studie über zwei jahre der liebe

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos. DV Pal 3’44’’

LOCAL Weimar DATA Abril/Maio 2004

COMO FOI

O QUE PODE SER

 “Studie über zwei Jahre der Liebe” (estudo sobre dois anos de amor) é o primeiro exercí-
cio de performance em que propus fazer uma análise sobre dois anos de amor através da 
construção de uma parede com 500cm x 300cm, num espaço devoluto da cidade de 
Weimar.
Esta performance consistiu em construir uma parede com recurso apenas a tijolo, água, 
cal e areia, de modo a que todo o processo de construção exigisse concentração e rigor, 
para que a parede não caísse antes de ser finalizada. Somente no final a parede seria 
deitada abaixo.
Durante 3 semanas do mês de Abril de 2004 fui metodicamente trabalhando na minha 
parede, cumprindo rigorosamente o trabalho inútil, como um castigo, uma espécie de 
punição ao jeito de Sísifo*. Eu queria descobrir se os impulsos e memórias que me 
moviam para a prática quotidiana repetitiva e inútil, me reconduziam feliz até à queda 
final da parede. Era um exercício auto-imposto que exigia proteção da parede em 
construção, pois a ação iria acontecer apenas uma única vez. Esta ação foi concluída e 
terminou com a queda da parede tal como eu imaginara. 
Há poucos registos visuais do processo de construção, pois não houve preocupação de 
natureza documental durante o processo, apenas alguns desenhos preparatórios e regis-
tos fotográficos da fundação da parede. O processo de construção existe só na memória 
daqueles que presenciaram, e de mim própria que vivi a performance. No entanto a 
parede no chão foi registada em vídeo, resultante de uma nostalgia relativa ao exercício de 
construção que me tinha movido durante algum tempo.

*Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de 
onde a pedra caía de novo por si própria após chegar ao cume. Para os deuses não existiria punicão mais 
terrível do que o trabalho inútil e sem esperanca.
(CAMUS 1997)

Construir uma parede num espaco devoluto, não é o mesmo que construir uma parede lá 
em casa. Pode querer dizer que precisava de me expôr ao exterior, ao sol e aos outros. 
Parece ter sido a única forma de me punir, em vergonha, pela minha paixão doentia cuja 
única forma de libertação foi sair do meu país. Contudo persistia.
Pode ser que “Studie über zwei Jahre der Liebe” (estudo sobre dois anos de amor) não me 
faça esquecer os dois anos da relação que mais me fez sofrer. O  título, hoje, seria outro: 
estudo sobre dois anos de paixão ridícula.
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DOCUMENTAÇÃO Ação 

REFERÊNCIAS

>Os registos foram a primeira vez, formalmente apresentados na exposicão individual 
“Estudos” (2006), realizada no Centro Cultural Velha-a-branca, Braga.
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TÍTULO  Studie für konsistenz

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos

LOCAL Weimar DATA Outubro 2005

COMO FOI

Registar impõe-se como condição da performance pois as ações surgem, em primeiro 
lugar, na imaginação, sob forma de sequências de imagens ou filmes de curta duração, 
através das quais eu consigo seguir o rasto de uma experiência primeiramente imaginada. 
Contudo procuro que seja vivida e documentada. Mas nem tudo é definitivamente imagi-
nado ou controlado, como foi o caso de Studie für konsistenz, (estudo para consistência). 
Esta ação consistiu em abandonar um dos diários gráficos que desenvolvi durante os dois 
anos em que vivi em Weimar. 
Qualquer diário possui desenhos e escritos, sentires e intenções que conduzem a gestos 
futuros. Os diários contêm espaços de premonição que nos antecipam acontecimentos, 
antevêem decisões. 
Deixei um dos meus diários num banco de jardim para poder ficar a observar a vulnerabili-
dade do objeto e a eventualidade de ficar sem ele. Escolhi uma zona turística da cidade e 
instalei-me numa esplanada em frente, registando em fotografia, sempre que alguém se 
aproximava do diário. Após 1 hora, duas adolescentes dirigiram-se ao banco de jardim, 
desfolharam as páginas do diário, olharam para mim e levaram-no.

DOCUMENTAÇÃO Ação 
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O QUE PODE SER

Pode ser um livro
O livro de artista tem sido um meio para diversos artistas guardarem, comunicarem perfor-
mances com características de alguma intimidade como é o caso de Annete Messager, 
Christian Boltanski ou Sophie Calle. A documentação da performance apresentada em 
objeto livro-caixa, fundamenta-se como uma estratégia de receção da performance. Uma 
forma de condensar todo o acontecimento de um modo mais direcionado e íntimo. O 
livro-caixa contém os registos em fotografia da performance; um ensaio teórico sobre 
relações entre a performance e a documentacão; uma reprodução apenas das folhas bran-
cas do diário original e um vídeo sobre o momento exatamente antes do abandono do 
diário gráfico.

DATA DE PUBLICAÇÃO

Outubro 2005

SUPORTE 
IOR Reciclado
90gr. Capa 

DIMENSÃO
148 x 210 mm

Nº DE CAIXAS - LIVRO

2 caixas livro

Nº DE EXEMPLARES

2 exemplares numerados 

DEPÓSITO LEGAL / ISBN
---------/-----------

DOCUMENTAÇÃO Caixa-Livro
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DOCUMENTAÇÃO vídeo-instalação

Pode ser uma instalação
Durante a investigacão de doutoramento, fui revendo os registos das minhas performances 
anteriores como foi  também o caso desta performance.
Em 2011 apresentei uma instalação intitulada “Antes de um estudo para uma consistência.”
A instalação resultou na apresentação do vídeo realizado em 2006, que registei momentos 
antes do abandono do diário no banco de jardim. No vídeo mostro algumas páginas para a 
câmara como uma despedida. Já na instalação optei por mostrar apenas o vídeo sem 
qualquer referência à performance por forma a isolar a memória do livro, das páginas e do 
meu relacionamento com o objeto. Duas cadeiras foram expostas frente a frente: numa  o 
projetor e na outra a projeção, remetendo para uma diálogo entre duas pessoas.
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REFERÊNCIAS
> A performance foi apresentada publicamente no âmbito da apresentação final da tese 
de mestrado na Biblioteca Anna Amalia na cidade de Weimar, com o título "study to a 
consistency - the constraints of journey and place", em Outubro 2005.
>Os registos foram formalmente apresentados na exposição individual Estudos (2006), 
realizada no Centro Cultural Velha-a-branca, Braga.
>O ensaio teórico foi publicado nos Cadernos PAR, 4, publicação ESAD.CR-Instituto 
Politécnico de Leiria, ISBN 1647-2063. 
Disponível em https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/401

Pode ser
Pode ser que, o que motivou este estudo para uma consistência, terá sido uma viagem pelo 
período de um mês à Palestina onde conheci de perto a realidade do conflito israel-palestina. 
Não há nada na performance que remeta diretamente para esta experiência da viagem, além 
do fato do diário abandonado ter sido o que levei nesta viagem. 
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TÍTULO  Studie über Elastizität

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos. Super 8 transferido para DVD 4'10''

DATA Fevereiro 2006

COMO FOI

O QUE PODE SER

A observação prévia do lugar onde a performance decorre é fundamental para garantir 
que tudo aconteça como imagino. Foi o caso de Studie über Elastizität (estudo sobre 
elasticidade). Observei durante uma semana a rotina de um antiquário na cidade de 
Hildesheim de modo a perceber como poderia concretizar as imagens que tinha ideali-
zado: ver deslizar uma estante com rodas, que era colocada diariamente no exterior do 
antiquário, rua abaixo.
Nesta performance tive o apoio da performer Heike Pfingsten que dialogou com a propri-
etária do antiquário para que esta me emprestasse a estante e os respetivos livros, o que 
determinou o meu posicionamento no decorrer da performance. Acompanhei a descida 
da estante registando com super 8 a sua deslocação até outra loja da mesma rua; como 
uma testemunha do ato que eu própria tinha proposto. 

Quais as consequências possíveis desta ação? Esta questão surge na sequência dos acon-
tecimentos resultantes da performance:
-A estante e os livros permaneceram durante um dia na outra loja, tendo sido devolvidos 
ao antiquário apenas no dia seguinte. 
-Os livros que também foram emprestados, foram todos vendidos. 
-A proprietária do Antiquário ofereceu-me um livro.

LOCAL Antiquariat Vree
 Hoher Weg 32,
 31134 Hildesheim

DOCUMENTAÇÃO Caixa-Livro
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DOCUMENTAÇÃO Ação 

REFERÊNCIAS

>A performance foi formalmente realizada durante a residência artística “crosskick: in 
your place” organizado pelo Kunstverein Hildesheim, e pelo curador Thomas Kaestle.
>Em 2013 foi publicado um escrito de artista intitulado Studie über elastizität - deslocar 
para encontrar feliz, na Revista Cultural trestres, 2013
Disponível em http://issuu.com/trestresrevista
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TÍTULO  Studie zur identifikation

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos

LOCAL Berlim DATA Julho 2006

COMO FOI

Com a série “estudos” dei início à pesquisa sobre a documentação das ações que
propunha, processo esse imbuído na própria performance através de uma maneira de agir 
ou “regra combinatória” entre a ação e o seu registo. Este processo é visível nesta perfor-
mance realizada em Berlim, que consistiu em atirar ao rio Spree a minha mala com a 
carteira, os documentos pessoais e alguns objetos. Após lançar ao rio os objetos, 
mantive-me no mesmo lugar seguindo imediatamente com a câmara fotográfica o  
percurso dos objetos. Ser performer  na ação que eu proponho e ao mesmo tempo ocupar 
o lugar de observador, é o que vai alimentando o processo de fazer. Desta ação resultou 
um conjunto de fotografias e um texto que fixam o momento. A privação deliberada dos 
objetos pessoais, sobretudo os meus documentos de nacionalidade portuguesa é um ato 
de liberdade de escolha que rejeita os documentos, limitadores, pelos quais somos sem 
excecção definidos em sociedade. Quando decido correr o risco de ficar sem eles e ficar a 
observar registando o seu percurso no rio, estou à procura de ter a oportunidade durante 
a acção, de redefinir o meu próprio conceito de identificação e menos focada no descon-
forto de ter ficado sem os objetos e documentos pessoais.
A performance foi realizada em 2006 e marca o meu regresso a Portugal, após ter vivido 
na Alemanha por um período de três anos.

DOCUMENTAÇÃO Ação 
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O QUE PODE SER

Os registos da performance Studie zur identifikation são agora pensados sobre uma orien 
tação diferente que pretende demarcar o seu significado enquanto categoria de documentos 
que potenciam o exercício continuador da performance, nomeadamente a sua repeticão. Os 
registos e as memórias evocadas dão origem a uma série de anotações. Estas anotações 
usam como próprio suporte os registos da performance realizada em 2006, possibilitando 
construir um conjunto de hipóteses sob a forma simbólica, investigando sobre até que ponto 
eu conseguiria voltar a repetir. Um modo de desenvolver um método para anotar e traçar um 
sentido para a compreensão da repetição da performance, localizar dúvidas e tomar 
decisões sobre se faz sentido repetir a acção, o que vou repetir e como vou repetir.
Os registos da performance de 2006 surgem em 2013 como um processo de mediação
entre uma performance passada e uma performance futura. "Anotações para uma segunda 
oportunidade" insiste sobre noções de identificação, sob forma de  anotações em fotografias 
impressas. Foram realizados dois objetos: 3 livros harmónio e um painel sequencial de regis-
tos intervencionados intitulados "Anotações para uma segunda oportunidade".

> Os 3 livros harmónio foram exibidos na exposição “Desenho Hoje” no Museu da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto.
> Os registos intervencionados fizeram parte da exposição Arte Hoje, na Sociedade Nacional 
de Belas Artes, Lisboa.

Em 2013 voltei a Berlim ao mesmo local onde "Studie zur identifikation" (2006) teve lugar, 
para voltar a viver o desapego de ficar sem a minha mala e a minha identificação 
portuguesa.A performance "Neue studie zur identifikation" (Novo estudo sobre identifi-
cacão) foi documentada em Super 8, a preto e branco, e um escrito de artista sobre uma 
certa ideia de liberdade individual. O contexto de ambas as performances 2006/2013 
procura identificar o irrepetível em experiências vividas semelhantes.

DOCUMENTAÇÃO Texto escrito
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Os registos da performance Studie zur identifikation são agora pensados sobre uma orien 
tação diferente que pretende demarcar o seu significado enquanto categoria de documentos 
que potenciam o exercício continuador da performance, nomeadamente a sua repeticão. Os 
registos e as memórias evocadas dão origem a uma série de anotações. Estas anotações 
usam como próprio suporte os registos da performance realizada em 2006, possibilitando 
construir um conjunto de hipóteses sob a forma simbólica, investigando sobre até que ponto 
eu conseguiria voltar a repetir. Um modo de desenvolver um método para anotar e traçar um 
sentido para a compreensão da repetição da performance, localizar dúvidas e tomar 
decisões sobre se faz sentido repetir a acção, o que vou repetir e como vou repetir.
Os registos da performance de 2006 surgem em 2013 como um processo de mediação
entre uma performance passada e uma performance futura. "Anotações para uma segunda 
oportunidade" insiste sobre noções de identificação, sob forma de  anotações em fotografias 
impressas. Foram realizados dois objetos: 3 livros harmónio e um painel sequencial de regis-
tos intervencionados intitulados "Anotações para uma segunda oportunidade".

DOCUMENTAÇÃO registos intervencionados

> Os 3 livros harmónio foram exibidos na exposição “Desenho Hoje” no Museu da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade do Porto.
> Os registos intervencionados fizeram parte da exposição Arte Hoje, na Sociedade Nacional 
de Belas Artes, Lisboa.

Em 2013 voltei a Berlim ao mesmo local onde "Studie zur identifikation" (2006) teve lugar, 
para voltar a viver o desapego de ficar sem a minha mala e a minha identificação 
portuguesa.A performance "Neue studie zur identifikation" (Novo estudo sobre identifi-
cacão) foi documentada em Super 8, a preto e branco, e um escrito de artista sobre uma 
certa ideia de liberdade individual. O contexto de ambas as performances 2006/2013 
procura identificar o irrepetível em experiências vividas semelhantes.

DOCUMENTAÇÃO livros harmónio

LOCAL Friederichsbrücke
 Berlim

DATA 18 de Maio 2013 
 (das 08:00 às 08:20)

TÍTULO  Neue studie zur identifikation

ARTISTA Teresa Luzio

COMO FOI

REFERÊNCIAS
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DOCUMENTAÇÃO Ação 
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DOCUMENTAÇÃO Texto escrito

INFORMAÇÃO RELEVANTE

A efemeridade da performance afigura ser a característica que delimita a sua documen-
tação em tipologias: como confirmação da performance o documento é uma espécie de 
estratégia para receção e comunicação; como substituição da performance é uma falha da 
experiência original. Mas para a prática da performance as diversas tipologias da docu-
mentacção são complexas de definir, ligadas quase exclusivamente a estratégias de comu-
nicação ou preservação.
No entanto hoje são vários os artistas que refazem as suas próprias performances como é 
o caso de Yoko Ono "Cut piece", ou artistas que reencenam performances de outros artis-
tas como é o caso de Marina Abramovic em "How to Explain Pictures to a Dead Hare" de 
Joseph Beuys. Os registos nestes dois casos possuem informação que afeta de alguma 
forma a sua reencenação.
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REFERÊNCIAS

>A performance "Neue studie zur identifikation" foi formalmente realizada durante o 
evento de performance internacional Month of Performance Art – Berlim a 18 de Maio de 
2013.
>A performance/leitura de textos escritos (2006/2013 respetivamente), foi apresentada 
no 1º Encontro Estudos da Performance Cinco minutos, Duas ideias, organizado por 
BALDIO-Performance Studies international Regional Research Cluster, Lisboa
Disponível em: Escrito de Artista publicado no arquivo online do evento.
http://www.mpa-b.org/may18.html
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TÍTULO  Just Married

ARTISTA Teresa Luzio e 
  João Vinei

CATEGORIA Ação-performance e postal

LOCAL Berlim DATA 17 de Maio 2013

COMO FOI

DOCUMENTAÇÃO Ação

SUPORTE 
Impressão digital, 300gr.

DATA DE PUBLICAÇÃO
17 de Maio 2013

DIMENSÃO POSTAL 10,5cm x 14,8cm

Nº DE EXEMPLARES
500 Exemplares

REFERÊNCIAS

Um jovem casal acabado de casar viaja a Berlim para passar a Lua-de-mel e visitar alguns 
pontos turísticos da cidade. O casal decide deixar nos vários locais, os cartões de memória 
com as fotografias, os sons, os vídeos, tirados por eles e por alguns transeuntes. Em cada 
cartão de memória estará um ficheiro de texto a informar que o cartão pertence a quem o 
encontrar. O conjunto de ações consiste em viver uma ficção e deixar para trás a memória 
dessa experiência, como um modo de encerrar um casamento que pertence ao mundo 
artístico, pois é ficcional. Este projeto é de natureza ambígua, por um lado a escolha 
deliberada da perda total dos registos em favor da experiência, por outro a importância da 
documentação que se perde enquanto estratégia de comunicação e divulgação da perfor-
mance. Junto com o ultimo cartão o casal decide deixar também as alianças, como metá-
fora de um casamento que termina, mas dura tanto quanto a memória.

A performance foi formalmente realizada durante o evento de performance internacional 
Month of Performance Art - Berlin a 17 de Maio de 2013.

Páginas web
-Escrito de Artista publicado no arquivo online do evento.
http://mpa-blog.tumblr.com/post/51801080987/impressions-
about-just-married-by-teresa-luzio-and-joao
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Esta é uma ação irrepetível, singular e efémera, que nos levou a aventurar a perfor-
mance de modo a que esta se ampliasse e transformasse, a fim de refletir sobre possibi-
lidades de documentar sem repetir a performance. Por exemplo se pensarmos que a 
performance previa a perda total da sua documentação então nenhuma imagem restou 
que comprove este acontecimento. Mas como expor uma performance sem documen-
tação visual da ação? Quando a performance é sobre a perda de documentação, que 
estratégias de comunicação pensamos?  Que outras memórias posso invocar relaciona-
das com esta ação? Há sempre novas possibilidades que se podem levantar porque o 
trabalho continua.  Ou seja, a performance e a sua documentação pode continuar  em 
outros contextos, expositivos por exemplo.

O QUE PODE SER

OUTRA DOCUMENTAÇÃO
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TÍTULO  Sem título (mulher-livro)

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA  Ação-performance e livro

LOCAL atelier da artista DATA Novembro 2012

COMO FOI

DOCUMENTAÇÃO Ação

SUPORTE 
Impressão Digital, Papel IOR Reciclado, 90gr

DATA DE PUBLICAÇÃO Outubro 2013

DIMENSÃO 14,8cm x 21cm
Nº DE EXEMPLARES
35 numerados e assinados

Um dos objetos que naturalmente acompanha qualquer pesquisa é o Livro. O livro técnico, 
o dicionário, a gramática, os livros preferidos e aqueles que não sendo desejáveis impõem a 
sua presença pela importância do assunto. A ação que propus trata de pensar o dia-a-dia 
de um processo de pesquisa da tese com os seus constrangimentos. Ao pesquisar o signifi-
cado da palavra Livro encontrei o verbo Livrar que significa tornar livre, salvar de dificul-
dade ou perigo, mas também significa dar á luz ou desembaraçar. Assim, selecionei um 
conjunto de livros e com pouco uso cá em casa. Na verdade, o que procurei foi estabelecer 
uma analogia com o momento que eu vivia; como é que a minha vida privada se ajustava á 
vida de investigação que se impunha. A pesquisa dava lugar ao nascimento de um objeto 
estranho e esse tinha de ser gerado no meu ventre, ainda que ficcionalmente. 

Nº DE PÁGINAS     16 páginas

DEP. LEGAL 366010/13  ISBN 978-98998606-1-2
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Quatro dos cinco registos foram apresentados na exposição Encenações do Quotidiano 
no edificio AXA, Porto
>O curador Guy Amado escreveu um texto para integrar a exposição que se encontra 
publicado no link http://files.cargocollective.com/348870/DAILY-MOTION-para-AXA.pdf 
intitulado Daily Motion ou Estética do Quotidiano.

A constatação da ação retornou ao livro, uma auto-publicação intitulada mulher-livro.

O QUE PODE SER

DOCUMENTAÇÃO Ação

A constatação da ação pode ser reproduzida em contexto galeria. 

O QUE PODE SER

DOCUMENTAÇÃO Ação

REFERÊNCIAS
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DESENHOS

TÍTULO  (des)encontro entre um corpo e um vestido

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance

LOCAL Atelier da artista DATA Fevereiro 2012

ANTES DE COMO FOI

DIMENSÃO DOCUMENTAÇÃO variável (50cmx60cm)

Antes de realizar a performance desenvolvi 4 desenhos preparatórios para pensar o vestido 
numa dimensão plástica explorando movimento e matéria (tinta e cabelo). 
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COMO FOI

(des)encontro entre um corpo e um vestido é uma performance de carácter autobiográfico 
em que visto um vestido da minha infância para voltar a sentir o corpo-criança. O vestido já 
não serve o corpo que o veste, o que só faz recordar a impossibilidade do meu corpo 
crescido, hoje, dentro do vestido. De não poder ser o corpo que eu desejo. A documen-
tação não foi suficiente para evidenciar o desconforto físico.

O QUE PODE SER

O vestido estimulou o desenvolvimento de uma performance baseada na (não) identifi-
cação com o objeto de infância, com os afetos e com as memórias que este invocou; um 
ensaio também para a perda de referências. O vestido é uma espécie de pretexto para 
trabalhar uma noção de desapego. O desapego é um assunto transversal que exploro na 
minha prática artística, mas é sobretudo o desapego como condição essencial da perfor-
mance que os trabalhos artísticos são desenvolvidos pois lidam quase sempre com a 
impossibilidade de reter a experiência, investigam e desdobram estratégias para dar corpo 
a essa condição.
Numa primeira fase o que fica da ação são os registos do desconforto do corpo apertado. 
Deste modo os registos foram intervencionados de modo a excluir da imagem as partes do 
corpo que ficaram fora do vestido. Um modo de reter, na memória que a fotografia possi-
bilita, a experiência do desconforto do corpo crescido dentro do vestido.

DOCUMENTAÇÃO Ação
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O QUE PODE SER

Os registos e a intervenção nos registo potenciou a criação de uma nova performance; 
(des)encontro entre um corpo e um vestido 2. Esta performance foi realizada ao vivo, e 
consistiu na projeção dos registos de (des)encontro entre um corpo e um vestido, no meu 
corpo crescido, novamente. Desta vez vestida de negro fui despindo o vestido negro como 
uma forma de revisitar o desconforto. Esta performance, realizada em Salamanca, explora a 
construção de camadas de memória através da memória que o vestido invoca, as fotos da 
minha infância em que eu estou com o vestido, e os registos de (des)encontro entre um 
corpo e um vestido.

TÍTULO  (des)encontro entre um corpo e um vestido 2

CATEGORIA Ação-performance LOCAL Casa de las Conchas
 Salamanca

DATA 26 Outubro 2013

DOCUMENTAÇÃO live-performance
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Explorei numa escala menor, invocando uma brincadeira de vestir bonecas, desenvolvi um 
conjunto de foto-colagens/ exercícios sobre o que resta da memória das performances e 
dos registos. Fazem parte das colagens restos de fotografia da performance (des)encontro 
entre um corpo e um vestido, imagens de crianças publicadas em revistas de moldes. Este 
objeto atribui novas configurações ao meu corpo-menina-adulta.

O QUE PODE SER

TÍTULO  sem título

CATEGORIA 7 foto-colagens em papel fotográfico e imagens impressas offset. 1 PA.

LOCAL Atelier da artista DATA  Janeiro 2014

OBJETO Caixa

SUPORTE caixa cor-de-laranja, assinada e numerada. DIMENSÕES CAIXA  22x14cm
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Um vídeo em que o vestido de infância é usado como um fantoche. O vestido impõe uma 
certa presença e continuidade. As memórias do desconforto são acentuadas e ridiculariza-
das neste vídeo.

O QUE PODE SER

TÍTULO Estudo para um conto infantil

CATEGORIA Vídeo HD, cor, sem som, 2’20’’

LOCAL Atelier da artista DATA  Maio 2014

VÍDEO
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O QUE PODE SER

Esta performance consistiu em abraçar o meu vestido de infância ao mesmo tempo 
problematizar sobre a incapacidade de ser observadora de mim mesma em ação. Após a 
máquina fotográfica disparar eu dirigia-me para ativar novamente o disparador automático 
e corria para a frente da câmara fotográfica.

TÍTULO  Variações no chão

CATEGORIA Performance LOCAL Fundação BADESC,
 Florianópolis

DATA 28 de Agosto 2014

DOCUMENTAÇÃO live-performance

Esta série de performances e documentação deu origem ao projeto de exposição 
intitulado “Registos de uma quase infância”, cujas obras problematizam a relação entre 
a performance (efemeridade) e a sua documentação (permanente) e a construção de 
autobiografia em torno de um vestido de infância.

>A exposição foi selecionada no âmbito do concurso Fernando Beck 2014 promovida 
pela Fundação Cultural BADESC-Florianópolis, em que ganhei um prémio.

REFERÊNCIAS

DOCUMENTAÇÃO auto-registo
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TÍTULO  Pausa I

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos

LOCAL Foz Côa DATA Julho 2014

COMO FOI

DIMENSÃO 14,8cmx21cm

Ficar durante um período de tempo num certo lugar desconhecido nem sempre implica ter 
um olhar mais atento ao que está em redor. Mas neste caso a residência artística potenc-
iava estar no lugar e refletir sobre a paisagem. Porque era uma paisagem que se impunha 
perante o nosso olhar. O rio, as montanhas, as árvores, o sol. Procurei integrar a minha 
presença, pelo meu corpo, nessa paisagem, mas um corpo em pausa.

O QUE PODE SER

O QUE PODE SER

Posso ser uma árvore
Para fazer parte de uma paisagem posso ser uma árvore. Posso enquadrar o meu corpo na 
paisagem num diálogo com o enquadramento do registo. Ou posso aproximar-me e 
afastar-me do registo procurando a melhor posição para ser árvore.

DOCUMENTAÇÃO Ação

Pode ser um desdobrável
Um desdobrável é uma folha que se dobra e desdobra em partes. Um objeto que implica 
uma ação, um movimento do corpo a fim de descobrir um certo conteúdo. Pausa I integra 
uma série de cinco performances que fazem parte de uma caixa que contém cinco desdo-
bráveis. Um desdobrável, um movimento para cada pausa.
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TÍTULO  Pausa II

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos

LOCAL Foz Côa DATA Julho 2014

COMO FOI

DIMENSÃO 

Pausa II é um passeio pela paisagem desconhecida. É um encontro com a paisagem que 
está morta.

O QUE PODE SER

O solo está quente e ainda são 6 da manhã. Não encontro vida, apenas folhas secas e um 
cheiro a erva seca. Caminho sem saber bem para onde me dirigir, agrada-me este lugar 
aberto mas sinto uma tristeza profunda. Sou parte desta secura ed este calor. Vou-me 
embora.

O QUE PODE SER

Posso abrir as páginas do desdobrável e ver o principio do meu passeio. Optei por não 
mostrar o resto do percurso mas posso confirmar que voltei ao caminho desenhado no 
chão, e regressei ao carro. Estes quatro registos e a imagem das folhas secas lembram-me 
que estive lá e toda uma sensação de paisagem-corpo morto.

DOCUMENTAÇÃO Ação

14,8cmx21cm
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TÍTULO  Pausa III

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos

LOCAL Foz Côa DATA Julho 2014

COMO FOI

Bem cedo pela manhã dirigi-me às traseiras do Museu do Côa. O topo da montanha onde 
me encontrava era árido apesar da existência de alguns arbustos. O chão tinha palha seca 
que passava por entre as aberturas dos meus sapatos. Era desagradável o piso, mas a 
paisagem era bonita. Resolvi deitar-me no chão e descer até onde eu podesse, sem me 
levantar totalmente. Era uma forma de trocar a beleza que os meus olhos viam, pelo 
potencial da beleza do chão, da palha, dos picos no corpo, do comichão.  

O QUE PODE SER

O desdobrável contém os registos que melhor exemplificam o que aconteceu apesar de as 
imagens não revelarem o tempo que eu ficava deitada a sentir no corpo as sensações que o 
chão me provocava.

DOCUMENTAÇÃO Ação

DIMENSÃO 14,8cmx21cm
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TÍTULO  Pausa VI (fissura)

ARTISTA Teresa Luzio

CATEGORIA Ação-performance e registos

LOCAL Praia Mole
Florianópolis (Brasil) DATA Setembro 2014

COMO FOI

DIMENSÃO

Esta ação-performance consistiu em tentar entrar nas fissuras de uns rochedos numa praia 
de Florianópolis. A sequência de registos foi realizada com disparador automático. 
As imagens lembram o frio desse dia, e o vento. Lembram que antes tinha visto um abutre, 
porque tinha estado a ver artesanato na entrada da praia. O artesão tinha a prática peculiar 
em deixar carne crua a uns 7 metros de distância para uns abutres que por ali viviam. O 
vento e o frio que estava não foi suficiente para me mover da caminhada na praia. Não 
havia ninguém na praia. Encontrei uns rochedos à minha esquerda e fui até lá. 

O QUE PODE SER

Posso subir os rochedos ou posso ficar cá em baixo e continuar por outro lado. Mas se subir 
posso encontrar uma nova perspetiva da praia. E se no topo me encontrar poderei sentar-
me, deitar-me, ficar apenas por um tem po período de tempo. Mas ficar lá em cima implica 
querer alcançar um topo qualquer para depois descer novamente. Isto é o que me parece 
mais consequente do facto de ter lá estado. Subir para voltar a descer mais satisfeita 
porque foi o que me apeteceu fazer, e mais cansada.
De facto, subi e não fui lá fazer nada senão ir ver o que acontecia depois. Deixar-me ir pelos 
impulsos.
Quando observo o registo em que estou dentro da fissura sinto que ainda lá estou, pois não 
tenho nenhum outro registo que me mostre que saí, apesar de eu ter saído. Posso alterar a 
ordem dos registos, mas isso não foi o que realmente aconteceu. Há um acordo comigo 
mesma em contar o que realmente se passou. 
Entrar na fissura pode querer dizer que me quero esconder ou que quero entrar mais 
dentro de mim. Ou então só quer dizer que entrei um pouco dentro de uma fissura e fiquei 
lá pelo período do disparador automático. Mas fiquei lá mais tempo. Até que saí no 
momento em que senti vergonha porque comecei a perceber que alguém se aproximava.

DOCUMENTAÇÃO Ação

14,8cmx21cm
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TÍTULO  Pausa V (novas configurações)

ARTISTA Teresa Luzio LOCAL Praia da Areia Branca
Lourinhã DATA Maio 2015

COMO FOI

Esta ação-performance consistiu em procurar novas configurações entre o meu corpo-
grávida e o corpo do meu marido.

O QUE PODE SER

Quando observo estes registos lembro o cansaço que sentia, provocado pela corrida entre a 
amara fotográfica para disparar o disparador automático, e o meu marido. que docemente 
e sem se mexer aguardava a minha chegada para a fotografia. Pode ser que este corpo 
nunca mais volte a ser o mesmo. Pausa V (novas configurações) pode ser dois corpos que 
se procuram encaixar numa nova configuração de espaço e de uma nova presença. 

DOCUMENTAÇÃO Ação

CATEGORIA Ação-performance e registos DIMENSÃO 14,8cmx21cm

Esta pausa possui uma relação visual com a série Abraço de Helena Almeida, em que a 
artista perante a câmara divide um banco com o seu marido e partilham um abraço.

REFERÊNCIAS
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Nomear'mal'as'coisas'é'aumentar'a'infelicidade'do'mundo.'

Albert!Camus!

!

Art'is'never'finished'only'abandoned.'

Leonardo!Da!Vinci!
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CAPÍTULO&5.&UM&CASO&DE&METAPERFORMANCE&

&

A!conclusão!é!o! capítulo!onde!propomos! isolar!o! conceito!metaperformance! para! fixar!algumas!

ideias!conclusivas!desta!investigação.!Primeiramente!tornou@se!necessário!partir!de!duas!propostas!

no!contexto!da!performance! (dança):!Valentine!de!Saint@Point! (1913)!e!Steph!Hutchison! (2015).!

Verificámos! que! o! conceito!meta! é! preponderante! nas! suas! propostas! o! que! levantou! algumas!

questões:!como!é!que!o!conceito!meta!é!abordado?!Que!considerações! levanta!ás!suas!práticas!

(dança)?!E!que!aspetos!há!a!considerar!com!a!prática!desta!investigação?!

Neste!seguimento!foi!fundamental!propor!a!tese!como!um!procedimento!metaperformance:!de!que!

modo?! Outras' notas' conclusivas! apontam! para! uma! análise! retrospetiva! desta! investigação!

nomeadamente!sublinhar!algumas!dificuldades!da!investigação.!No!entanto!é!essencial!apontar!a!

contribuição! desta! investigação! para! a! prática,! que! é! expresso! no!manifesto!metaperformance!

enquanto!declaração!de!intenção!da!prática.!Por!último!incluímos!um!esboço!de!uma!performance!

qua!ainda!não!se!concretizou,!mas!que!será!apresentada!na!exposição!que!acompanha!a!defesa!

deste!projeto!de!doutoramento.!

!

5.1& PROCESSOS& DE& CONSTRUÇÃO& DE& SI& SOBRE& UMA& PERFORMANCE& E& PARA& ALÉM& DESSA&

PERFORMANCE&

&

Encontrámos! o! conceito! metaperformance,! no! âmbito! dos! estudos! da! performance,! na! dança!

(performance).!Neste! sentido!apresentamos!as!duas!principais!posições!para!melhor!destacar!o!

nosso!contributo!relativamente!ao!conceito.!A!nossa!intenção!prende@se!com!compreender!como!

é!que!o! conceito!meta! é! abordado?!Que! considerações! levanta!ás! suas!práticas! (dança)?!E!que!

aspetos!há!a!considerar!com!o!objeto!de!investigação?!

Em!1913,!Valéntine!De!Saint@Point!uma!artista!francesa!@!poeta!e!bailarina,!entre!outras!expressões!

artísticas!por!onde!desenvolveu!uma! ideia!de! liberdade!de!expressão!da!mulher@,!escreveu233La'

Métachorie!(Fig.!25).!De!Saint@Point!define!a!sua!proposta!como!para'além'do'coro'(de!Saint@Point,!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
233$Valéntine$de$Saint3Point$escreveu$alguns$textos$entre$os$quais$destacamos:$Manifesto$da$Mulher$

Futurista,$Manifesto$Futurista$da$Luxúria,$O$Teatro$da$Mulher,$para$citar$alguns$textos$publicados$pela$&Etc$

numa$versão$Portuguesa.$
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2009),!uma!dança!que!evolua!e!se!desprenda!de!outras!artes!como!a!música!ou!o!teatro.!Propõe!

soltar!a!dança!de!um!formato!clássico!que!valorizava!a!beleza!do!corpo!da!mulher!como!elemento!

essencial,! para! uma! dança! moderna! que! expande! o! corpo! enquanto! veículo! de! uma! ideia.!

Desprender!a!dança!de!outras!artes!para!que!esta!deixe!de!ser!escrava!da!música!(de!Saint@Point,!

2009).!

!

!

!

Fig.!25!@!Valéntine!Saint@Point,!La'Métachorie'(1913).!

!

O! conceito!meta! foi! proposto! recentemente!no! território!da!performance!por! Steph!Hutchison,!

bailarina,! coreógrafa! e! investigadora! australiana.! A! sua! investigação! de! doutoramento! de! título!

Meta:' discourses' from' dancers' inside' action' machines! (Hutchison,! 2015),! vai! ao! encontro! de!

considerar!novas!formas!coreográficas!por!intermédio!de!um!agente!performativo!artificialmente!

inteligente.! O! sistema! digital! aprendeu! a! dançar! com! anotações! e! orientações! de! Hutchison!

resultante!dos!seus!encontros!com!o!agente!(McCormick,!2015).!

!

!
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!

!

Fig.!26!@!Steph!Hutchison,!Meta:'discourses'from'dancers'inside'action'machines!(2015).!

!

Quer!de!Saint@Point!quer,!Hutchison,!empregam!o!conceito!meta!para!fazer!expandir!a!performance!

(dança)! e! fazer! sobressair! os! atributos! específicos! das! suas! práticas.! No! caso! da! prática! da!

investigação!meta!implica!considerar!os!desdobramentos@de@si.!Assim!o!conceito!metaperformance!

designa! numa! primeira! fase:! a! ação! performativa,! registar! a! ação! e! a! observação@reflexão! dos!

registos.! Metaperformance! compromete@se! em! ir! mais! longe! do! que! a! performance! enquanto!

prática!que!é!ao!vivo,!para!um!público!que!confirme!e!valide!a!ação!(Phelan).!O!que!nos!coloca!mais!

próximos!de!uma!compreensão!teórica!da!performance!que!inclui!os!seus!objectos,!e!a!noção!de!

que!a!documentação!possui!um!carácter!performativo!(Auslander).!Pretendemos!refletir!ainda!com!

o!apoio!de!de!Saint@Point!e!Hutchison!como!é!que!os!procedimentos!das!suas!práticas!ampliam!o!

conceito!meta.!La'Métachorie!possui!um!procedimento!que!envolve!a!ocultação!do!corpo!e!do!rosto!

por!meio!de! tecidos! transparentes,! sublimando!o!movimento!para!o! essencial! desse! corpo;!um!

corpo!que!não!ambiciona!mostrar!a!expressão!de!uma!identidade!através!do!rosto!e!do!corpo,!como!

também!não!ambiciona!escondê@lo234.!!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
234$Em!Corpo'Imortal.'A'Arte'como'Performance!publicado!no!livro!Manifesto'da'Mulher'Futurista,!Fernando!
Cabral!Martins!escreve:!O'corpo'que'fica'sozinho'sobre'um'palco'não'se'mostra,'antes'prefere'esconderEse,!
identificando!ainda!que!o!corpo!oculto!se!torna!ainda!mais!objeto!desejável.!Esta!observação!parece@nos!
limitadora!face!à!obra!de!Valentine!De!Saint@Point!nomeadamente!quando!a!poetisa!propõe!no!seu!
Manifesto!da!Mulher!Futurista!que!Homens!e!Mulheres!recuperem!a!sua!virilidade.!Valentine!De!Saint@
Point!defende!uma!mulher!que!é!mais!do!que!um!corpo!objeto!desejável,!um!corpo!de!mulher@viril.$
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A!nossa! interpretação!é!que!a!ocultação!do!corpo!é!uma!escolha!de!Saint@Point!para!propor!um!

corpo!para!além!do!corpo!primeiro!(em!meta).!Por!exemplo!faz!incluir!outros!elementos!exteriores,!

mas!complementares!à!dança!@!como!a!música,!os!adereços!e!o!perfume!(Berghaus,!1993)&–!que!

contribuem! para! uma! perspetiva! de! dança! inteiramente! nova! na! sua! época.! A! proposta! de!

Hutchison!é!diferente!porque!integra!um!processo!de!investigação!de!doutoramento,!considerando!

a!dança! contemporânea!como!uma! investigação235! (McCormick,!2015).!A! sua!proposta!de!meta!

contempla!um!conjunto!de!elementos!externos!à!dança,!similarmente!a!de!Saint@Point.!Hutchison!

propõe!expandir!o!conceito!de!dança!com!o!apoio!de!elementos!como!adereços!ou!tecnologias,!

elementos! que! suportam! a! dança! tais! como:! as! técnicas! do! corpo! (que! são! diferentes! dos!

movimentos!que!o!corpo!faz!sem!qualquer!treino),!todo!o!tipo!de!equipamento!como!iluminação,!

condições! de! chão,! música,! elementos! externos! à! prática! de! dança! como! outras! expressões!

artísticas,!outras!pessoas!envolvidas!na!dança!com!as!suas!abordagens!e!contributos!específicos!

(McCormick,!2015).!Estes!elementos,!nas!imediações!do!corpo!do!bailarino,!têm!contribuído!para!

expandir!a!dança.!Meta'no!seu!caso!também!compreende!as!operações!e!procedimentos!para!além!

da!dança.!Como!é!que!Hutchison!pensa!a!ideia!de!meta!do!corpo,!que!Saint@Point!também!projeta?!

A!nova'fisicalidade!(McCormick,!2015)!atua!a!partir!de!orientações!exteriores!a!si236!e!que!Hutchison!

partilha! com! um! agente! digital! (modelo! 3D).! O! agente! digital! é! como! um! parceiro! num! dueto,!

acontece!uma!partilha!de!movimento!e!de!estilo!que!reage!aos!estímulos!do!corpo!de!Hutchison!

como!uma!extensão!do!seu!próprio!corpo!(McCormick,!2015).!!

A!nossa!proposta!metaperformance!inclui!também!vários!procedimentos!e!elementos!usados!na!

prática!como!forma!de!expandir!a!performance!dentro!e!além!do!seu!território.!Podemos!apontar!

desde!já!um!ponto!comum!entre!os!casos!de!estudo!e!a!metaperformance!que!diz!respeito!ao!modo!

como!se!processa!a!expansão!pela!performance:!observa@se!o!processo!@!o!que!se!repete!no!interior!

da!prática!@,!e!os!elementos!exteriores!à!disciplina!como!o!que!está!ao!redor!da!prática,!que!no!

nosso!caso!particular!são!os!registos!e!a!sua!observação@reflexão.!No!nosso!entender!ao!refletirmos!

sobre!os!desdobramentos@de@si!alargamos!os!limites!da!prática!da!performance!para!além!da!ação@

performance.!O!registo!e!a!questão!da!documentação!na!performance!foram!já!

pensados!e!discutidos!numa!perspetiva!teórica,!apoiando!o!nosso!conceito.!Contudo,!localizamos!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
235$Existe!proximidade!entre!a!sua!posição!e!a!compreensão!deste!objeto!escrito,!e!de!todo!o!processo!de!
doutoramento!enquanto!metaperformance,!e!será!refletida!ainda!neste!capítulo,!no!ponto!5.2.$
236$Na!sua!perspetiva!responder!com!o!corpo!a!tarefas!específicas!favorece!a!oportunidade!do!bailarino!se!
envolver!com!algo!além!do!corpo,!(McCormick,!2015).$
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algumas!distinções!porque!a!metaperformance!proposta!por!nós!difere!de!uma!prática!de!dança.!O!

corpo! não! é! a! nossa! única! ferramenta,! mas! a! situação! construída,! os! trajetos,! as! escolhas,! as!

inquietudes!da!vida,!e!os!registos.!As!distinções!avançam!no!que!diz!respeito!também!às!tecnologias,!

que! no! nosso! caso! são! analógicas.! A! metaperformance! neste! sentido! inverte! uma! certa!

imediaticidade!dos!meios!digitais!hoje!disponíveis.!A!espera!pela!revelação!das!imagens,!no!nosso!

caso!contribui!para!a!construção!de!um!imaginário!sobre!a!ação!performativa,!e!consequentemente!

para!uma! interiorização!diferente!da!experiência,!e!de! si!próprio.!Um!período!que!nem!sempre!

consegue!ser!ativo!em!termos!criativos,!mas!que!acaba!por!ser!de!maturação!e!de!projeção!da!ação!

performativa,!fortalecendo!os!laços!com!a!performance.!A!espera!ocorre!entre!o!desdobramento!

artista@observador!(aquele!em!que!a!artista!se!regista!a!si!mesma!e!que!acontece!durante!a!ação)!e!

a!observação@reflexão!dos!registos.!Verificamos!que!este!desdobramento!é!o!que!melhor!expande!

o! conceito! metaperformance! pois! a! artista! pode! finalmente! ter! um! olhar! sobre! si.! A!

metaperformance!orienta@se!pela!seguinte!hipótese:!existe!um!conjunto!de!operações!sobre!uma!

performance!que!potenciam!a!constituição!de!si!para!além!da!ação@performance.!O!conceito!meta!

significa!assim!sobre!(a!ação@performance)!e!para!além!(do!eu!“constituído”!na!açãoperformance).!

Deste!modo!a!metaperformance!apoia@se!na!ideia!de!lançar!ao!mundo!uma!performance!que!inclui!

procedimentos! de! constituição! de! si! mesmo;' uma' forma' de' sair' de' mim' mesma' para' me'

experimentar'em'situações'diferentes.'Ao'registarEme'consigo'de'certa'forma'sabotar'o'meu'olhar'

sobre'mim'própria.'

Quisemos!compreender!quais!as!relações!possíveis!no!uso!do!conceito!meta!na!performance,!por!

intermédio! dos! exemplos! de,! de! Saint@Point! e! Hutchison.! Concluímos! que! meta! se! refere! à!

compreensão!da!expansão!da!disciplina!da!performance/dança!com!o!apoio!de!elementos!externos!

à!dança,!como!adereços!por!exemplo.!O!nosso!contributo!sobre!a!metaperformance!é!o!

facto!de!existir!uma!preocupação!na!constituição!de!um!si!que!procura!transformar@se!por!via!da!

construção!de!performances,!coincidentes!em!alguns!aspetos,!com!a!biografia!da!artista.!Tal!como!

a!performance,!a!metaperformance!é!uma!prática!inseparável!da!vida.!

!

5.2.&UMA&TESE&DE&DOUTORAMENTO&COMO&UM&PROCEDIMENTO&DE&METAPERFORMANCE&

&

Afirmamos! que! a! nossa! tese! de! doutoramento! é! um! procedimento! metaperformance.! Como!

podemos!constatar!pelos!exemplos!de!Saint@Point!e!Steph!Hutchison!ambas!fazem!interagir!a!sua!
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prática!com!o!seu!processo!de!escrita.!Para!de!Saint@Point!a!sua!poesia!está!vinculada!com!a!sua!

proposta!de!dança!não!pretendendo!que!nenhuma! ilustre!a!outra.!A! sua!proposta! reside!numa!

dança!compreendida!numa!figura!geométrica!sendo!que!a!dança!ocorre!como!um!poema!em!que!

o!seu!corpo!obedece!a!uma!cadência!e!variação'de'ritmos!(de!Saint@Point,!2009).!Para!Hutchison,!

meta!na!dança!está!ligada!ao!seu!doutoramento!pelo!modo!como!considera!a!dança!um!processo!

de!investigação!e!além!da!investigação,!por!intermédio!da!sua!proposta!exEquiry!(McCormick,!2015).!

Para!Hutchison!o!conceito!exEquiry!é!entendido!como!um!processo!onde!o!bailarino!leva!a!cabo!uma!

investigação!por!intermédio!do!seu!corpo,!do!que!sente!nesse!processo,!as!suas!preferências.!Mas!

exEquiry!distancia@se!do!que!é!do!campo!do!individual!para,!por!intermédio!do!

agente! digital! integrar! o! bailarino! num! processo! de! colaboração.! Iniciar! uma! investigação! de!

doutoramento!em!prática!performativa!implicou!no!nosso!caso!um!processo!de!revisão,!de!escolha!

de!uma!parte!de!um!processo!artístico.!O!processo!de!reflexão!teórica!sobre!a!prática!envolveu!

escrever! este! objeto! escrito,! identificar! caminhos! possíveis! de! escrita! ao! mesmo! tempo! que!

desenvolver!a!prática.!Houve!a!necessidade!de!tomar!decisões!na!prática!durante!o!processo!de!

escrita.!Neste!seguimento!procurámos!incluir!a!tese!no!conceito!metaperformance!porque!a!tese!

fez!também!parte!de!uma!escrita!de!si!que!ajudou!na!continuidade!da!prática.!A!tese!escrita!de!

doutoramento!é!deste!modo!um!procedimento!reflexivo!da!prática.!Esta!investigação!é!sobre!um!

aspeto!da!prática!e!o!doutoramento!foi!uma!possibilidade,!decisiva,!para!a!analisar!e!compreender.!

!

5.3.&OUTRAS&NOTAS&CONCLUSIVAS&

&

A!prática!desta!investigação!data!de!2010.!A!artista!verificou!ser!adequado!dirigir!a!sua!prática!para!

uma! investigação! de! doutoramento! como! forma! de! a! expandir! para! outra! dimensão! reflexiva,!

afirmando!a!componente!escrita!como!parte!da!sua!prática.!Para!este!estudo!a!singularidade!da!

prática,! nomeadamente! o! processo! performativo! @! ação,! registo! e! observação@reflexão! –! foi!

essencial!para,!no!campo!da!constituição!de!si,!isolar!uma!hipótese:!a!performance!como!escrita!de!

si.!A!partir!de!um!levantamento!de!informação!teórica!sobre!a!constituição!de!si!(Michel!Foucault),!

identificámos!vários!aspetos!com!o!apoio!de!alguns!casos!de!estudo.!Os!casos!de!estudo! foram!

selecionados!pelas!afinidades!processuais,!concetuais!e!técnicas!com!a!prática!desta!investigação.!

Isolámos!essencialmente!performances!da!década!de!70,!de!artistas!como!Vito!Acconci,!Gina!Pane,!

Chris!Burden,!Dennis!Oppenheim,!Helena!Almeida,!Sonia!Andrade,!Sophie!Calle,!Iole!de!Freitas,!para!
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citar! alguns.! Elegemos! as! performances! encenadas! para! a! câmara! fotografia@vídeo,! em! espaço!

doméstico,!espaço!público,!ou!ao!vivo.!Os!vários!posicionamentos!dos!casos!de!estudo!foram,!ainda,!

pautando! o! desenrolar! do! texto! e! a! própria! investigação,! nomeadamente! face! à! escrita! de! si.!

Formámos!algumas!questões!como!por!exemplo:!quais!os!modos!de!pensar!os!registos!e!o!seu!papel!

no! processo! performativo?! Quais! os! meios! de! registo?! Quem! registava! as! ações?! Como! eram!

designados! os! registos! pelos! artistas?! Qual! o! papel! que! tinham! na! ação?! Neste! momento! da!

pesquisa! foi! necessário! rever! a! prática! desta! investigação.! Confirmámos! que! a! performance! é!

constituída! pela! ação,! o! registar! a! ação! e! a! observação@reflexão! dos! registos,! o! que! originou! o!

conceito!metaperformance.!Os!casos!de!estudo!foram!fundamentais!para,!com!o!apoio!do!quadro!

teórico! da! Estética! da! Existência! (Michel! Foucault),! expressar! o! assunto! da! autobiografia! na!

performance,!mas!não!só.!Logo!no!primeiro!capítulo!mostrámos!essencial!apontar!algumas!posições!

sobre! a! construção! autobiográfica! na! literatura! e! na! performance,! na! foi! identificado! alguns!

constrangimentos.!Os!constrangimentos!foram!despertados!pelo!cruzamento!da!prática!com!alguns!

aspetos!analisados!teoricamente,!manifestados!sobretudo!no!capítulo!2.!e!3.!Os!constrangimentos!

foram!um!modo!de!apontar!alguns!obstáculos!desta! investigação.!Reconhecemos!que!o! tipo!de!

autobiografia! da! prática! desta! investigação! procura! fazer! do! momento! (vida)! presente! uma!

possibilidade!autobiográfica,!e!menos!uma!autobiografia!retrospetiva,!ou!que!tem!um!olhar!sobre!

o!passado!pois!a!artista'não!pretende!reviver,!recontar!a!sua!história!pessoal.!Este!reconhecimento!

naturalmente! surge! porque! se! problematizou! a! autobiografia! na! prática! de! performance! por!

intermédio! de! contributo! teórico! e! casos! de! estudo.! Este! dado! possibilitou! reconhecer! a!

importância!do!tema!da!autobiografia!na!prática!de!performance.!O!que!procurámos!fazer!foi!pôr!

em! prática,! com! uma! outra! consciência! sobre! o! tema,! o! conhecimento! da! autobiografia! na!

performance.!O!tema!foi!aprofundado!no!conjunto!de!performances!apresentado!no!Manual!de!

Ação,! nomeadamente! o! conjunto! intitulado! “Registos! de! uma! quase! infância”.! Os! conceitos!

performance! autobiográfica! e! autobiografia! na! performance! foram! definidos,! assim! como!

apresentadas!algumas!relações!entre!a!autobiografia!na!literatura!e!na!performance.!Deste!modo!

cruzámos! problemáticas! idênticas! entre! a! temporalidade! na! performance! (presente)! e! na!

autobiografia! (presente).! Também! a! factualidade! dos! registos,! a! verdade! na! escrita! de! si,! e! a!

autenticidade! na! autobiografia,! foram! assuntos! que! tinham! algumas! relações! entre! si.!

Compreendemos! como! se! constitui!uma!prática!performativa!na! interseção!de! três!eixos:! ação,!

registar! a! ação! e! observar! os! registos.! Neste! sentido! definimos! estes! três! eixos! enquanto!

desdobramentos@de@si.!Os!desdobramentos@de@si!expandiram!a!prática,!e!o!pensamento!à!volta!da!
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prática,!para!um!conceito!novo:!a!metaperformance.!Num!esforço!contínuo,!procurámos!relacionar!

a!performance!com!a!biografia!da!artista,!o!que!deu!origem!à!metaperformance!como!prática!que!

é!inseparável!da!vida.!Contudo!procurámos!problematizar!a!metaperformance!encontrando!alguns!

casos!de!estudo!que!trouxessem!questões!para!a!nossa!perspetiva!e!proposta.!Esta! investigação!

serviu!para!repensar!a!prática!artística,!para!encontrar!o!conceito'metaperformance!e!para!relançar!

a!prática.!Referimos!ainda!que,!a!existir!alguma!contradição!no!texto!desta!investigação!tal!pode!

acontecer!porque!é!o!reflexo!de!quem!está!à!procura!em!compreender!alguns!conceitos!e!de!dispor!

a!prática!nesses!conceitos.!

!

Houve! um! esforço! para! designar! as! coisas! com! clareza,! para! atravessar! o! caminho! delineado!

inicialmente.! Contudo! o! caminho! trouxe! outras! perspetivas,! outras! visões! imprevistas.! Esta!

investigação!teórico@prática!não!termina!aqui.!Outras!investigações!estão!por!vir.!!

!

5.4.&MANIFESTO&METAPERFORMANCE&

&

A'metaperformance'constituiEse'pela'construção'de'ações,'registar'as'ações'e'a'observaçãoEreflexão'

dos'registos.'As'ações'não'ambicionam'um'público'que'presencie'e'valide'o'acontecimento,'mas'

pode'existir'público,'depende'das'situações.'Os'registos'são'pensados'e'construídos'pela'artista'pois'

é'ele'que'se'regista'a'si'próprio.'A'observaçãoEreflexão'dos'registos'completa'a'metaperformance'

pois'é'o'momento'em'que'se'encontra'com'a'sua'vida'ficcionada.'O'que'é'que'a'metaperformance'

tem'a'ver'com'a'vida?'A'metaperformance'não'pretende'ser'a'cópia'da'vida,'portanto'não'é'a'cópia'

da' vida'do' seu'autor.'Ainda'que'a'metaperformance' seja' sensível' aos'acontecimentos' vividos'a'

metaperformance'não'é'escrava'da'vida,'ela'é'sua'igual.''Mas'falaremos'da'metaperformance'como'

se'da'vida'falássemos.'A'metaperformance'não'segue'o'já'vivido'nem'o'futuro'é'sua'ambição.'Não'

basta'apenas'viver'a'metaperformance'como'não'bastará'mais'viver'a'vida'em'adormecimento,'e'

qualquer' justificação' nega' de' imediato' a' vida,' e' do' mesmo' modo' a' metaperformance.' A'

metaperformance'age'com'o'corpo,'mas'não'é'o'corpo'o'seu'âmago.'O'corpo'é'a'matéria'pelo'qual'

o'espírito'age'a'fim'de'dialogar'com'a'vida'e'com'os'outros.'O'artista'da'metaperformance'sabe'que'

praticar'a'sua'vida'é'a'única'tarefa'que'lhe'resta'num'mundo'cheio'de'contingências'onde'poucos'

são'aqueles'que'se'colocam'em'causa.'O'artista'da'metaperformance'não'está,'portanto,'isolado'do'

mundo,'mas'atua'apenas'na'relação'com'a'sua'biografia.'A'sua'biografia'é'a'biografia'de'um'todo'
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que'se'constitui'pela'multiplicidade'de'si'próprio.'Um'si'próprio'que'se'constrói:'se'concebe'em'ação,'

se'projeta'em' imagens'e' se'coloca'em'causa'observandoEse.'A'demanda'da'metaperformance'é'

colocar'o'artista'em'causa,'dirigir'a'sua'atenção'sobre'o'que'faz'com'a'sua'própria'vida;'o'que'muitas'

vezes'é' fazer'de' si'um'perdedor.'A'metaperformance'é,'portanto,'a'arte' singular'da'causa'de'si'

próprio.'

!

!

5.4.a.&(ESBOÇO&PARA&OUTRA&METAPERFORMANCE)&

&

A' metaperformance' compreende' um' período' em' que' durante' seis' anos' fui' pensando' como' se'

inscreveria'a'minha'prática'na'disciplina'da'performance,'as'suas'particularidades'e'quais'as'suas'

questões.'A'autobiografia'surgiu'quando,'ao'observar'os'vários'registos'das'minhas'performances,'

constatei' que' a'minha' prática' estava' imbuída' na'minha' vida' sobretudo' porque' as' ações' eram'

desencadeadas'e'definidas'pelo'contexto'em'que'eu'vivia.'Os'vários'condicionamentos'da'vida'iam'

provocando'em'mim'gestos'performativos'no'quotidiano,'ou'em'espaço'doméstico'que'implicavam'

uma' resposta.' Uma' necessidade' de' autonomia,' ou' de' afirmação' talvez.' Praticar' performance'

depende'da'vida'porque'esta'vai'proporcionando'acontecimentos'e'situações'possíveis'de'agir.'Ou'

então'construo'situações'na'vida'para'agir'criativamente.'

*'

Escrevo'sobre'uma'performance'que'ainda'não'aconteceu.'Será'certamente'em'espaço'doméstico'

porque' tenho' de'me' sentir' o'mais' confortável' possível;' como' em' casa.' A' performance' que'me'

proponho'fazer'não'tem'duração'definida'e'não'sei'como'acabará,'mas'sei'que'devo'iniciar'de'pé'e'

ficar' junto' a' uma'mesa.' Preciso' de' uma'mesa' e' de' uma' cadeira' para,' caso' queira,' sentarEme.'

Posicionado'à'minha'frente'terei'um'tripé'com'uma'câmara'de'filmar'super'8.'Preciso'de'um'registo'

que'me'dê'o' tempo'e'a'noção'de'movimento'o'mais'exato'ao' real.'De'escuro,' talvez'de'vestido'

porque'é'importante'que'se'perceba'que'sou'uma'mulher.'O'rosto'não'será'velado,'mas'não'será'

mostrado.'Se'aparecer'o'meu'rosto'será'com'uma'“máscara”.'A'minha'identidade'não'importa.'Sou'

“eu”'plural'feminino.'A'ação'propriamente'dita'consiste'em'mexer'em'excrementos.'Os'excrementos'

do'meu' corpo,' o' alimento' processado' que' o' corpo' rejeitou.'Mexer' no' que' não' tem' qualidade,'

utilidade.'No'que'não'presta'ou'não'tem'valor.'Ou'mexer'em'situações'difíceis.'Procurar'o'potencial'

dos' excrementos.' Enquanto' estiver' a' fazer' a' performance' vou' procurar' envolverEme' com' essa'
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matéria.'É'uma'forma'de'apenas'rever'tudo'isto,'sem'estar'à'procura'de'nada.'É'necessário'parar'

para'refletir'sobre'a'natureza'do'trabalho.'Sobre'esta'investigação'também,'claro.'Provavelmente'

ficarei' só' ali.' Não' sei' se' terei' vontade' de' fazer' algo' mais.' O' que' poderei' fazer' com' os' meus'

excrementos?'Não'vou'fazer'uma'escultura'porque'a'minha'prática'não'trata'de'nenhuma'outra'

disciplina'além'da'performance237.'Não'a'vou'embalar238.'porque'não'tenho'pretensões'em'tornar'

os'meus'excrementos'em'obra.'Não'se'trata'de'produzir'um'objeto,'mas'o'inverso.'Recorrer'a'uma'

matéria'orgânica'que'o'corpo'fabricou'que'tem'uma'determinada'forma,'e'vou'repensáEla,'integráE

la,'trazerElhe'uma'nova'vida,'ressuscitáEla,'talvez.'Poderei'cobrir'as'minhas'mãos,'os'meus'braços,'o'

meu'rosto,'apesar'de'não'ser'uma'imagem'muito'bonita.'Esta'performance'é'já'só'o'que'resta'de'

um' processo' de' constituição' de' mim,' mas' ainda' é' Metaperformance.' Vou' vivêEla' o' mais'

intensamente'possível'pois'sei'que'não'irei'repetir'esta'ação.'Só'em'situaçõesElimite'talvez.'Sou'eu'

que'me'vou'registar,'portanto,'é'um'autoEregisto.'E'sou'eu'que'vou'primeiramente'rever'a'ação.'O'

vídeo'final'não'será'editado'além'de'pequenos'ajustes'de'iluminação.'Poderá'existir'algum'processo'

de' revisão' que' implique' a' impressão' em' fotografia' de' algum' momento' da' ação,' caso' queira'

experimentar'publicar'os'registos'em'livro'por'exemplo.'

*'

Escrevo'sobre'uma'performance'que'ainda'não'aconteceu.'Será'certamente'em'espaço'galeria'com'

público' presencial.' O' espaço' da' galeria' ainda' não' existe,' mas' será' um' espaço' amplo' e' vazio.'

Gostaria' que' o' público' ficasse' ao' redor' da' ação' porque' gostava' que' testemunhassem' com'

proximidade'aquilo'que'estarei'a'fazer.'A'performance'não'tem'duração'definida'e'não'sei'como'

acabará,'mas'sei'que'devo'iniciar'de'pé'e'ficar'junto'de'uma'mesa.'Preciso'de'uma'mesa'e'de'uma'

cadeira'para,'caso'queira,'sentarEme.'Posicionado'à'minha'frente'terei'um'tripé'com'uma'câmara'

de'filmar'super'8.'Preciso'de'um'registo'que'me'dê'o'tempo'e'a'noção'de'movimento'o'mais'exato'

ao' real,'mas' terá'de' ser' analógico.' Isto'porque'as' imagens'que'procuro'obter'não' são' imagens'

instantâneas.'Há'uma'espera'pelas'imagens'que'é'importante'ter.'Escolherei'o'ângulo'e'desenharei'

as' imagens'que'quero'obter,' como'um'guião'para'o'meu'ajudante.'De'escuro,' talvez'de'vestido'

porque'é'importante'perceberEse'que'sou'uma'mulher.'O'rosto'está'a'descoberto'e'a'qualquer'altura'

posso' colocar'uma'máscara.'A'minha' identidade'não' importa.' Sou' “eu”'plural' feminino.'A'ação'
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237$A!artista!faz!aqui!referência!a!um!texto!do!artista!austríaco!Günter!Brus!em!que!diz!que!o!desenho!não!é!
uma!forma!de!trocar!um!estilo,!a!body!art,!por!outro,!o!desenho.!Os!registos!das!suas!ações!–!os!desenhos,!
desde!os!mais!realistas!aos!mais!hesitantes!@!visam!a!construção!de!uma!escrita.$
238$A!artista!refere@se!à!obra!“Merda!d’artista”!do!artista!Italiano!Piero!Manzoni!datado!de!1961.!O!artista!
embalou!excrementos!seus!em!latas!de!conserva!produzindo!90!exemplares!numerados!e!assinados.$
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propriamente'dita'consiste'em'mexer'em'excrementos.'Os'excrementos'do'meu'corpo,'o'alimento'

processado'que'o'corpo'rejeitou.'Mexer'no'que'não'tem'qualidade'ou'utilidade.'No'que'não'presta'

ou'não'tem'valor.'Ou'mexer'em'situações'difíceis.'Mexer'no'que'ficou'lá'atrás'no'passado.'Enquanto'

estiver'a'fazer'a'performance'vou'procurar'envolverEme'com'essa'matéria.'É'uma'forma'de'apenas'

rever'tudo'isto,'sem'estar'à'procura'de'nada.'É'necessário'parar'para'refletir'sobre'a'natureza'do'

trabalho.' Sobre' esta' investigação' também.' ApeteceEme' por' agora' só' ficar' ali.' Não' sei' se' terei'

vontade'de'fazer'algo'mais.'O'que'poderei' fazer'com'os'meus'excrementos?'Não'vou'fazer'uma'

escultura239'porque'a'minha'prática'não'trata'de'nenhuma'outra'disciplina'além'da'performance.'

Não'a'vou'embalar240'porque'não'tenho'pretensões'em'tornar'os'meus'excrementos'em'obra.'Não'

se'trata'de'produzir'um'objeto,'mas'o'inverso.'Recorrer'a'uma'matéria'orgânica'que'o'meu'corpo'

produz' para' a' repensar,' integrar,' darElhe' uma' nova' vida,' ressuscitáEla' talvez,' e' documentáEla.'

Poderei'cobrir'as'minhas'mãos,'os'meus'braços,'o'meu'rosto,'apesar'de'não'ser'uma'imagem'muito'

bonita.'Esta'performance'é'já'só'o'que'resta'de'um'processo'de'constituição'de'mim,'e'por'isso'é'

metaperformance.
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239!A!artista!faz!aqui!referência!a!um!texto!do!artista!austríaco!Günter!Brus!em!que!diz!que!o!desenho!não!é!
uma!forma!de!trocar!um!estilo,!a!body!art,!por!outro,!o!desenho.!Os!registos!das!suas!ações!–!os!desenhos,!
desde!os!mais!realistas!aos!mais!hesitantes!@!visam!a!construção!de!uma!escrita.!
240!A!artista!refere@se!à!obra!“Merda!d’artista”!do!artista!Italiano!Piero!Manzoni!datado!de!1961.!O!artista!
embalou!excrementos!seus!em!latas!de!conserva!produzindo!90!exemplares!numerados!e!assinados.!
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ANEXOS	

	

Anexo	1	

	

Sobre	desencontros	por	Fabiana	Wielewicki	

	

A	 produção	 apresentada	 nesta	 exposição	 por	 Teresa	 Luzio	 investiga	 a	 documentação	 de	 ações	

realizadas	em	âmbito	doméstico,	bem	como	os	desdobramentos	implicados	nesta	relação.	O	título	

da	 mostra,	 Registos	 de	 uma	 quase	 infância,	 sublinha	 uma	 questão-chave	 desenvolvida	 nos	

trabalhos	 aqui	 presentes:	 ao	 enunciar	 o	 termo	 registro,	 a	 artista	 circunscreve	 suas	 ações	 no	

campo	de	questões	pertencentes	ao	território	da	performance.	

	

A	noção	de	desencontro	é	uma	forte	presença	materializada	no	corpo	de	trabalhos	que	compõem	

esta	exposição.	Curiosamente,	o	fator	que	desencadeou	a	produção	aqui	reunida	tem	como	marco	

o	 reencontro	 entre	 a	 artista	 e	 um	 vestido	 cor	 de	 rosa	 que	 fora	 seu	 na	 infância.	 A	 palavra	

reencontro	 também	 remete	 a	 esta	 quase	 infância,	 ao	 quase	 retorno	 a	 um	 outro	 tempo.	 Em	

(Des)encontro	entre	um	corpo	e	um	vestido,	Teresa	veste	o	vestido	cor	de	rosa	que	usou	quando	

criança,	fotografando	o	processo.	Os	registros	foram	realizados	para	testemunhar	que	o	corpo	já	

não	encontra	espaço	suficiente	para	si	no	interior	da	peça	de	roupa.	Experimenta	o	vestido	como	

quem	não	sabe	o	próprio	tamanho.	Como	quem	afirma	que	quer	tentar	usá-lo	com	o	corpo	que	

tem	 hoje,	 embora	 o	 tempo	 tenha	 passado.	 A	 matéria	 do	 trabalho	 é	 feita	 do	 corpo	 que	

desencontra	o	vestido	em	outro	tempo.	É	feita	de	desencontro.	

	

Depois	de	executar	e	documentar	a	ação,	Teresa	não	se	contenta:	recorta	a	imagem,	procurando	

com	certo	cuidado	retirar	o	corpo	de	dentro	do	vestido.	Recorta	o	que	pode,	mas	ele	continua	lá	

dentro.	A	pele	do	corpo,	a	 trama	cor-de-rosa	do	 tecido	e	a	 superfície	da	 fotografia	 são	agora	a	

mesma	 pele.	 O	 que	 sobra	 do	 que	 fica	 é	 um	 conjunto	 de	 registros	 fotográficos	 que,	 ao	 serem	

ampliados	 na	 escala	 do	 corpo,	 sugerem	 que	 ele	 esteve	 (ou	 permanece)	 lá.	 As	 ampliações	

realizadas	sobre	papel	algodão	talvez	falem	de	alguma	“vontade	de	tecido”	traduzida	na	imagem.	

Tudo	continua	lá:	o	corpo	vestido	e	o	próprio	vestido.	
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Neste	conjunto	de	 fotografias	vê-se	um	corpo	em	 luta/embatendo-se	 (consigo,	com	seu	próprio	

tamanho)	no	interior	do	vestido.	O	foco	da	ação,	que	de	início	nos	remete	à	experiência	do	vestir,	

é	 deslocado	 para	 outro	 campo	 de	 forças	 com	 as	 intervenções	 realizadas	 nas	 imagens	 que	 a	

documentam.	 Ao	 subtrair	das	 imagens	 partes	 de	 seu	 corpo	 que	 estavam	 para	 fora	 do	 vestido,	

Teresa	 sublinha	 com	 seu	 gesto	 que	 continua	 lá	 dentro,	 ou	 que	 não	 conseguiu	 estar	 aqui	 fora	

apesar	das	 tentativas.	O	 volume	do	 corpo	que	esforça-se	para	 se	 ajustar	 no	 interior	 do	 vestido	

assume	um	protagonismo	estranho.	Não	se	trata	apenas	de	um	corpo	e	um	vestido,	mas	do	que	

restou	do	corpo	que	tentava	experimentar	o	vestido.	

	

Em	outro	trabalho	da	mostra,	a	artista	apresenta	uma	caixa	com	fotografias	recortadas.	Retalhos	

de	 imagens	que	correspondem	a	partes	avulsas	do	seu	corpo	e	 fragmentos	de	outras	 roupas.	A	

caixa	 atribui	 importância	 ao	 que	 poderia	 ser	 uma	 espécie	 de	 refugo	 descartável.	 A	 caixa,	 no	

exercício	de	sua	função	de	guardar,	parece	afirmar	a	importância	daquilo	que	contém:	pedaços	de	

si.	 Quando	 na	 infância	 recortávamos	 nossas	 bonecas	 de	 papel	 para	 vestir	 tomávamos	 muito	

cuidado	com	as	pernas	e	braços,	com	as	partes	importantes.	Teresa	(hoje)	não.	

	

Outro	objeto	reencontrado	desencadeou	mais	um	trabalho	aqui	presente	Carta	à	mãe	(leitura	de	

emergência),	desenvolvido	a	partir	de	uma	carta	que	a	artista	escreveu	a	sua	mãe	quando	tinha	5	

anos	de	idade.	A	grafia	é	da	sua	professora,	trata-se	de	um	exercício	escolar.	No	pé	da	página	lê-

se:	“Nota:	esta	carta	foi	escrita	com	todas	as	frases	da	Teresa	como	trabalho	de	desenvolvimento	

da	memória	e	de	reprodução”.	Memória	e	reprodução	são	assuntos	recorrentes	e	muito	presentes	

em	Registros	de	uma	quase	infância.	A	carta	escrita	pela	professora	é	apresentada	como	epígrafe	

da	exposição	—	junto	com	uma	fotografia	de	infância	a	usar	o	vestido	cor	de	rosa,	quando	este	lhe	

servia.	O	papel	 levemente	amarelado	e	a	 tinta	da	caneta	são	 testemunhas	de	outro	 tempo,	são	

registros	 fiéis	 daquilo	 que	 foi.	 Em	 outro	momento,	 a	artista	 apresenta	 o	 conteúdo	 da	 carta	 de	

outra	 forma;	 uma	 gravação	 da	 leitura	 do	 documento	 feita	 por	 sua	 mãe	 —	 a	 (verdadeira)	

destinatária	da	carta	em	1982.	Aqui	está-se	novamente	diante	de	um	reencontro,	que	por	sua	vez	

também	 gera	 desencontro:	 a	 releitura	 de	 uma	 carta	 que	 fora	 recebida	 em	 outro	 tempo.	 Uma	

espécie	de	 retorno	à	 infância	de	Teresa,	um	exercício	de	memória	e	 reprodução.	A	voz,	por	 ser	

gravada	em	estúdio,	não	pode	ser	situada	no	espaço,	nem	facilmente	localizada	no	tempo.	Quase	

intemporal	 talvez;	 quase	 infância.	 No	 tempo	 de	 duração	 da	 leitura,	 muitos	 tempos	 parecem	

fundir-se.	No	entanto,	desencontram-se.	
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Documentar	a	relação	que	hoje	estabelece	com	alguns	objetos	que	fizeram	parte	de	sua	infância	é	

um	procedimento	que	pode	afirmar	certo	desejo	de	retorno	a	este	tempo	enunciado	como	quase	

infância.	Memória	e	reprodução	são	questões	presentes	nas	ações	de	registro	empreendidas	pela	

artista:	 fotografar,	 filmar,	 gravar.	 São	 modos	 de	 reter	 para	 lembrar	 —	 reproduzir.	 Embora	 a	

documentação	 das	 ações	 seja	 uma	 questão	 evidente	 na	 produção	 apresentada,	 sempre	 que	

Teresa	fala	de	seu	processo	de	trabalho	atribui	especial	atenção	ao	termo	experiência.	A	equação	

experiência	 versus	 registro,	 constitutiva	 da	 linguagem	 da	 performance,	 apresenta	 um	

desdobramento	particular	em	sua	produção:	a	experiência	entre	corpo	e	objeto	continua	em	jogo	

mesmo	depois	da	operação	de	documentação	da	ação.	A	maioria	dos	trabalhos	da	exposição	são	

registros	intervencionados,	sugerindo	um	conflito	entre	o	que	pôde	ser	apreendido	da	experiência	

na	 documentação	 e	 sua	 forma	 final	 de	 apresentação.	 O	 corpo	 da	 artista	 e	 os	 objetos	 de	 sua	

infância	 que	 protagonizam	 as	 ações	 seguem	 em	 trabalho	 para	 além	 do	 registro,	 construindo	

outras	 relações	 de	 experiência	 entre	 o	 que	 foi	 documentado	 e	 os	 procedimentos	 a	 que	 foram	

submetidos.	A	necessidade	de	recorrer	constantemente	aos	mesmos	objetos	—	e	algumas	vezes	

aos	mesmos	registros	—	afirma	o	desejo	de	explorar	intensamente	a	ação	em	diferentes	níveis.	Ao	

mesmo	 tempo,	 a	 repetição	 pode	 indicar	 certo	 esvaziamento	 e	 distanciamento	 da	 noção	 de	

experiência	quando	considerada	a	sua	natureza	irrepetível	e	irreproduzível.	Mais	um	desencontro	

que	move	o	trabalho.	

	

Anexo	2	

	

Sobre	“Registos	de	uma	quase	Infância”	por	Vanessa	Bartucan	

	

Resumo:	 Este	 trabalho	 discorre	 sobre	 a	 exposição	 Registros	 de	 uma	 quase	 infância	 da	 artista	

portuguesa	Teresa	Luzio	na	Fundação	Cultural	Badesc,	Florianópolis,	Brasil.	O	texto	se	faz	a	partir	

da	apresentação	dos	 trabalhos	da	artista	em	diálogo	 com	o	ensaio	de	Giogio	Agamben	 sobre	a	

experiência,	a	fim	de	pensá-los	a	partir	do	reencontro	com	aquela	infância	que	se	transforma	em	

novos	sentidos	e	a	relação	com	uma	quase	infância,	que	esta	exposição	configura.	

Palavras	chave:	exposição,	experiência,	quase	infância,	(re)encontro.	
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Title:	Records	from	an	almost	childhood	

Abstract:	 This	 paper	 discusses	 about	 the	 exhibition	 Records	 from	 an	 almost	 childhood,	 by	 the	

Portuguese	artist	Teresa	Luzio	in	the	Cultural	Foundation	Badesc,	Florianopolis,	Brazil.	The	text	 is	

from	the	presentation	of	 the	artist’s	works	 in	dialogue	with	 the	Giorgio	Agamben’s	essay	on	the	

experience,	in	order	to	think	the	reencounter	with	childhood	that	turns	into	new	meanings	and	the	

relationship	with	an	almost	childhood,	that	this	exhibition	sets.	

Keywords:	exhibition,	experience,	almost	childhood,	(re)encounter.	

	

O	objetivo	deste	texto	é	discorrer	sobre	a	exposição	da	artista	portuguesa	Teresa	Luzio	(Santarém,	

1976)	 Registros	 de	 uma	 quase	 infância	 na	 Fundação	 Cultural	 Badesc,	 Florianópolis	 –	 Brasil	 em	

agosto	 de	 2014.	 Exposição	 esta	 que	 enuncia	 o	 caráter	 de	 seu	 processo	 criativo	 como	 algo	

associado	 à	 experiência	 cotidiana	 que	 se	 transforma	 em	 ações,	 registros,	 e	 possibilitam	

desdobramentos	 em	 diferentes	 linguagens,	 tal	 como	 os	 sete	 trabalhos	 apresentados	 em	

fotografia,	foto-colagens,	vídeos	e	performance,	que	serão	enfocados.	

Mestra	 pela	 Faculdade	 de	Artes	 e	Design	 da	Universidade	Bauhaus,	Weimar,	 Alemanha,	 Teresa	

atualmente	 faz	 doutorado	 na	Universidade	 do	 Porto,	 e	 é	 docente	 na	 Escola	 Superior	 de	Arte	 e	

Design	das	Caldas	da	Rainha	(desde	2007).	Explora	performance,	desenho,	fotografia	e	vídeo	em	

sua	prática,	 lhe	 interessando	particularmente	 a	 relação	 entre	 as	 ações	 e	 seus	 registros,	 diálogo	

este	percetível	entre	os	trabalhos	expostos.	 	

Teresa	 se	nutre	do	 cotidino,	 e	não	o	 separa	de	 sua	prática,	 coloca	os	objetos	 como	uma	ponte	

para	 suas	 ações	 artísticas,	 apropria-se	 da	 memória	 para	 retomar	 a	 experiência	 sensível,	

enfatizando,	nesta	exposição	Registros	de	uma	quase	infância,	o	reencontro	com	aquela	infância	

que	pulsa	e	se	transforma	em	novos	sentidos.	Lembranças	de	um	passado	pueril	se	expandem	às	

ações	do	fazer,	que	por	via	da	sutileza	e	da	delicadeza	retorna	por	meio	da	arte,	encorpando	uma	

existência	agora	diferente.	

As	peças-chave	da	exposição	são	Carta	à	mãe	(leitura	de	emergência),	Figura	1,	carta	ditada	pela	

artista	quando	criança	e	um	vestido	cor	de	rosa	feito	por	sua	mãe,	que	Teresa	usou	na	 infância	

(Figura	 2,	 Sem	 título,	 cópia	 da	 fotografia	 tirada	 pelo	 pai	 em	 1979).	 Foram	 estes	 objetos	 que	 a	

trouxeram	para	o	trabalho	criativo.	
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Figura	1.	Teresa	Luzio.	Carta	à	mãe	(leitura	

de	 emergência),	 2013.	 Carta	 escrita	 pela	

educadora	 da	 artista	 e	 ditada	 pela	 artista	

no	ano	de	1982.	Cópia	impressa	e	gravação	

áudio	da	 carta	pela	 voz	da	mãe	da	artista,	

1’03’’.	Fonte:	arquivos	da	artista.	

	

Figura	 2.	 Teresa	 Luzio.	 Sem	 título,	 1979.	

Fotografia	 tirada	 pelo	 pai	 da	artista.	 Cópia	

impressa	 em	 papel	 fine	 art	 120gr.	 Fonte:	

arquivos	da	artista.	

	

Em	 Carta	 à	mãe	 (leitura	 de	 emergência)	 Figura	 1,	 é	 reapresentado	 o	 conteúdo	 do	 documento	

destinado	 à	mãe,	 por	meio	 do	 qual	 Teresa	 reencontra-se	 com	 o	 tempo	 passado	 diante	 de	 um	

exercício	de	memória	 e	 reprodução.	Os	 fatos	 vivenciados	 e	 reproduzidos	no	dia	 12	de	 julho	de	

1982	são	agora	transportados	ao	tempo	presente,	fazendo	deste	uma	descontinuidade	do	tempo	

passado.	São	tempos	postos	em	contato,	“chocados”,	e	ao	mesmo	tempo	desagregados	por	esse	

mesmo	contato.	A	arte	torna	possível	essa	fratura	no	tempo,	cria	uma	rutura	entre	os	tempos	que	

se	encontram	a	partir	de	tempos	que	se	perderam.	A	 leitura	é	gravada	pela	artista	e	situada	no	

ambiente	expositivo,	repetindo-se	continuamente,	fazendo	reverberar	um	tempo	outro	no	espaço	

do	agora,	como	se	pela	voz	pudesse	ser	situada	no	espaço	e	no	tempo	aquela	experiência,	que	já	

se	 transformou	 em	 outra.	 No	 tempo	 de	 duração	 da	 leitura,	 os	 tempos	 se	 procuram	 e	 se	

desencontram.	
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Figura	3.	Teresa	Luzio.	 (Des)encontro	entre	um	corpo	e	um	vestido	 I,	2012.	Seis	registros	

impressos	em	papel	fine	art	240gr.	Fonte:	registro	da	autora.	

	

	

Figura	4.	Teresa	Luzio.	(Des)encontro	entre	um	corpo	e	um	vestido	II,	2013.	Constatação	de	

ação,	Salamanca.	7	registos	fotográficos	p&b	com	anotações	sobre	a	performance.	Fonte:	

registro	da	autora.	

	

	

Não	há	distinção	entre	Teresa	e	a	artista,	já	que	ela	traz	a	prática	para	o	cotidiano,	e	o	cotidiano	

da	vida	para	a	arte.	Arte	e	vida,	via	de	mão	única	onde	os	objetos	são	os	responsáveis	por	trazê-la	

para	o	trabalho.	(des)encontro	entre	um	corpo	e	um	vestido	I	e	II,	são	desdobramentos	da	ação	de	

Teresa	tentar	vestir	seu	vestido	de	infância,	após	registrado	em	fotografia	o	processo,	manipula	a	

matéria	 em	 busca	 da	 configuração	 de	 novos	 sentidos.	 O	 esforço	 de	 fazer	 servir	 o	 vestido	 que	

experimenta,	 confere	 não	 querer	 deixar	 dúvidas	 diante	 daquilo	 que	 não	 lhe	 pertence	 mais.	 O	

corpo	desencontra	o	vestido	no	tempo.	Um	encontro	e	desencontro	ao	mesmo	tempo.	

Ao	recortar	a	imagem	(Figura	3),	na	tentativa	de	separar	o	corpo	do	vestido,	o	que	não	é	visto	está	

ali,	porém	escondido,	vemos	somente	o	que	a	artista	quer	mostrar,	o	que	está	dentro	do	recorte,	

dentro	da	delicadeza	de	uma	existência	anterior,	do	que	agora	já	não	pode	ser	mais	vivido	daquela	
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maneira	e	nem	visto	com	clareza,	porém,	somente	o	que	se	mostra.	Partes	do	corpo	que	contém	o	

vestido	se	mostram	ou	se	escondem,	dependendo	dos	gestos	que	por	hora	abraçam	o	objeto	ou	

se	escondem	nele	mesmo.	A	 imagens	 compõem	relações	entre	o	que	 se	pode	dizer	 (dizível)	do	

que	 se	 vê	 (visível),	 a	 partir	 do	 que	 não	 é	 visto.	 A	 imagem	 é	 a	 tentativa	 de	 encontrar	 o	 que	 se	

desencontrou,	pertencente	a	um	jogo	entre	o	antes	o	depois.	A	potência	está	 justamente	neste	

percurso.	

Ao	falar	sobre	a	experiência	que	se	sustenta	na	linguagem,	Giorgio	Agamben	(2005:13)	se	refere	à	

Heidegger	nas	palestras	sobre	a	Essência	da	linguagem,	quando	este	fala	no	sentido	de	ʻfazer	uma	

experiência	 com	a	 linguagemʼ,	 porém	 tal	 experiência	 é	 possível	 somente	 pela	 fratura	 essencial,	

que	está	entre	a	experiência	e	a	linguagem,	pelo	choque.	Assim	seria	possível	dizermos	que	a	arte	

faz-nos	aproximar	do	inexperienciável.	Para	o	autor,	o	produzir-se	de	um	choque	implica	sempre	

uma	brecha	na	experiência.	

	

(...)a	busca	do	“novo”	não	se	apresenta	como	a	procura	de	um	novo	objeto	da	experiência,	mas	

implica,	ao	 contrário,	um	eclipse	e	uma	suspensão	da	experiência.	Novo	é	aquilo	de	que	não	 se	

pode	 fazer	 experiência,	 porque	 jaz	 “no	 fundo	 do	 desconhecido”:	 a	 coisa	 em	 si	 kantiana,	 o	

inexperienciável	como	tal.	(Agamben,	2005:52).	

	

O	filósofo	ao	falar	sobre	a	poesia	moderna	e	a	experiência,	afirma	que	em	Baudelaire	esta	busca	

assume	a	forma	paradoxal	de	uma	aspiração	à	criação	de	um	“lugar	comum”,	possível	mediante	a	

destruição	 da	 experiência	 (dessa	 de	 fora	 do	 homem,	 separada	 do	 conhecimento,	 que	 se	 funda	

sobre	 o	 sujeito	 cartesiano),	 pois	 é	 capaz	 de	 colocar	 o	 choque	 no	 cerne	 do	 próprio	 trabalho	

artístico.	 Em	 Baudelaire,	 um	 homem	 expropriado	 da	 experiência	 responde	 pela	 poesia,	

transformando	esta	expropriação	em	razão	de	sobrevivência	e	fazendo	do	inexperienciável	a	sua	

condição	normal.	(Agamben,	2005:52).	

Teresa	 também	 coloca	 o	 choque	 na	 essência	 de	 seu	 trabalho	 artístico.	 O	 processo	 poético	 da	

artista	parece	querer	retirar	dos	objetos	comuns	e	do	cotidiano	a	sua	experimentabilidade,	e	fazer	

do	inexperienciável	o	novo	“lugar	comum”.	Nesta	perspetiva	sob	o	ponto	de	vista	da	estrutura	do	

movimento	dialético,	explica	Agamben	(2005:	42-43)	que:	a	consciência	tem	dois	objetos,	um,	o	

em-si,	e	o	segundo,	o	ser	para	ela	deste	em-si	(representação	apenas	do	saber	que	a	consciência	

tem	do	primeiro	objeto).	No	processo	dialético	o	primeiro	torna-se,	para	a	consciência,	um	objeto	
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que	 é	 em	 si	 somente	 para	 ela,	 deste	 modo,	 o	 ser-para-ela	 deste	 em-si	 passa	 ser	 agora	 a	 sua	

essência,	o	seu	objeto.	Pela	arte	as	coisas	se	apresentam,	e	através	deste	novo	objeto	que	surgiu,	

surge	alguma	coisa	(experiência	da	consciência)	que	tem	como	essência	algo	diferente	do	objeto	

precedente.	 Este	 novo	objeto	 contém	o	 aniquilamento	 do	 primeiro,	 é	 a	 experiência	 feita	 sobre	

este.	A	consciência	é	na	sua	essência	o	caminho	para	a	experiência,	e	a	arte	vem	adentrar	esse	

território.	É	assim	que	parece	se	situar	o	propósito	da	artista,	de	fazer	surgir	alguma	coisa	de	algo.	

Explica	Agamben	que	as	coisas	assim	se	apresentam:	

	

Este	movimento	dialético	que	a	consciência	realiza	em	si	mesma,	em	seu	saber	e	também	em	seu	

objeto,	na	medida	em	que,	para	ela,	provém	daí	o	seu	novo	objeto	verdadeiro,	é	precisamente	o	

que	se	chama	experiência.	(...)	quando	aquilo	que,	à	primeira	vista,	parecia	ser	o	objeto	declina	na	

consciência	 em	 um	 saber	 deste	 objeto,	 quando	 digamos,	 o	 em-si	 torna-se	 um	 ser-para-a	

consciência	 deste	 em-si,	 este	 é	 então	 o	 novo	 objeto,	 através	 do	 qual	 surge	 uma	nova	 figura	 da	

consciência,	que	tem	como	essência	algo	diferente	da	precedente.	(Agamben,	2005:42-43).	

	

Por	 ser	 observadora	 de	 sua	 vida,	 a	 artista	 é	 provocada	 pelo	 objeto	 para	 lançar-se	 a	 uma	

experiência	 (Outra)	 que	 se	 sustenta	 na	 linguagem	 (da	 arte).	 O	 símbolo	 da	 infância	 tornou-se	 a	

busca	para	romper	com	questões	intrínsecas,	internas	e	do	tempo	presente,	mesmo	que	nascidas	

de	um	passado.	Se	o	saber	que	a	artista	tem	do	objeto,	contém	o	aniquilamento	do	objeto	em	si,	

pois	tem	como	essência	algo	diferente	(essência	também	é	vestígio),	pode	ser	a	experiência	feita	

sobre	este.	Toda	 representação	 transcende	a	coisa	em	si,	uma	vez	que	ela	não	é	essa	coisa,	ou	

seja,	o	verdadeiro	ser	das	coisas	é	inatingível.	Assim,	no	sentido	metafísico,	o	caminho	que	Teresa	

percorre,	já	é	ele	mesmo	a	transcendência.	A	arte	torna	isso	possível	e	inteiro	no	processo	do	seu	

devir,	abre	o	caminho	para	esta	nova	morada,	se	faz	o	“lugar	comum”.	

O	vestido	aparece	em	todos	os	trabalhos	como	metáfora	daquilo	que	foi	e	daquilo	que	a	artista	

quer	provocar,	como	quem	quer	reunir	sua	identidade	ao	eu	empírico	por	meio	da	obra,	em	busca	

de	 uma	 tentativa	 de	 compor	 esta	 dualidade,	 porém,	 sempre	 a	 partir	 da	 multiplicidade	 das	

representações	e	perceções	que	são	redescobertas	ao	longo	do	percurso	criativo.	
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Figura	5.	Teresa	Luzio.	Sem	título,	2014	

7	foto-colagens	em	caixa	de	arquivo	cor-de-laranja,	assinada	e	numerada,	

Edição	de	5	+	1PA,	22	x	14	cm.	Fonte:	registro	da	autora.	

	

	

	

No	trabalho,	Sem	título	 (Figura	5),	Teresa	monta	 imagens,	recorta	partes	de	suas	fotografias,	de	

seu	corpo,	acrescenta	a	elas	imagens	que	remetem	a	infância,	deixa	espaços	vazios,	fragmenta-as,	

e	 dispõe-nas	 aparentemente	 em	 uma	 sequência.	 A	 caixa	 tanto	 como	 o	 observador	 é	 quem	

promove	o	encontro,	ela	arquiva	memórias,	promove	o	encontro	entre	a	imaginação	e	realidade.	

Na	obra	as	imagens	se	mesclam,	se	constituem	de	vazios,	de	espaços	que	estão	entre	o	que	se	foi	

e	o	que	não	é,	 inaugurando	o	sentido	do	que	agora	pode	ser.	Um	encontro	ou	um	desencontro	

proposital?	Parte-se	de	onde?	Segue-se	uma	ordem?	Talvez	de	um	quebra-cabeças	do	que	pode	

se	encontrar	à	medida	que	desaparece,	do	tempo	como	ausência.	Assim	se	re-constrói	a	memória,	

de	lacunas,	de	tempos	rememorados	e	esquecimentos	calculados.	

Em	 Registros	 de	 uma	 quase	 infância,	 Teresa	 manipula	 imagens	 como	 quem	 quer	 percorrer,	

prolongar	ou	intensificar	um	olhar	interno	a	partir	do	que	lhe	é	externo,	do	fora.	Ora	se	coloca	na	

relação	com	o	corpo-sujeito,	ora	com	o	corpo-objeto.	Na	figura	6,	Estudo	para	um	conto	infantil,	

tem	algo	de	ridicularizar	o	vestido,	porém	com	estima	e	respeito,	que	protagoniza	a	ambiguidade	

dessa	 relação	 dual	 de	 estar	 dentro	 e	 fora	 ao	 mesmo	 tempo.	 Experiência	 que	 recai	 na	

impossibilidade	de	iluminar	com	a	razão	ou	pisar	com	clareza	no	território	do	choque,	da	fratura	

que	estes	trabalhos	abrem,	que	incorrem	em	uma	quase	infância.	
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Figura	 6.	 Teresa	 Luzio.	 Estudo	 para	 um	 conto	 infantil,	 2014.	

Projeção	de	Vídeo	HD,	cor,	sem	som,	2’20’’.	Fonte:	arquivos	da	

artista.	

	

A	relação	entre	a	dimensão	de	documentar	-	procedimento	inerente	a	linguagem	da	performance,	

e	 as	 instâncias	das	 ações	 e	 registros,	 apresentam	desdobramentos	particulares	mediante	o	que	

pode	ser	apreendido	pela	experiência,	porém	caracterizam	procedimentos	diferentes	do	processo	

da	 artista,	 que	 parte	 de	 um	 objeto,	 ampliando	 as	 possibilidades	 de	 extrair	 dele	 novas	

materializações,	 visando	 se	 aproximar	 e	 aproximar	 o	 público	 desta	 experiência	 que	 ela	 quer	

provocar,	 de	 cortar	 o	 corpo,	 de	 olhar	 o	 que	 ficou	 fora	 desse	 constrangimento	 de	 forçar	 um	

reencontro	entre	um	corpo	e	uma	lembrança	que	não	mais	cabe	no	tempo,	porque	se	transforma.	

Ao	se	colocar	na	obra,	Teresa	se	identifica	como	sujeito	em	busca	de	um	aprendizado	perante	o	

processo	 infinito	 de	 conhecimento	 (da	 unidade	 do	 em	 si	 e	 do	 para	 si	 -	 consciência	 e	

autoconsciência).	A	transformação	de	seu	sujeito	(desta	experiência	de	agora)	não	deixa	imutável	

a	experiência	tradicional.	

	

	

	

Figura	7.	Teresa	Luzio.	Variações	no	chão,	2014.	 Figura	 8.	 Registro	 de	 Performance,	 2014.	
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Projeção	 de	 registos	 de	 performance	 realizada	

no	 dia	 28	 de	 Agosto	 na	 Fundação	 Cultural	

Badesc.	Fonte:	arquivos	da	artista.	

Foto	 de	 Henrique	 Pereira.	 Fonte:	 arquivos	

da	artista.	

	

A	 experiência	 oferece	 um	 caminho	 sempre	 desconhecido,	 obscurecendo	 o	 objeto	 para	 lhe	

entregar	 à	 sua	 escuridão	 essencial,	 nos	 diria	 Blanchot.	 Esta	 escuridão	 seria	 a	 potência	 de	 não	

chegar.	Os	 trabalhos	 de	 Teresa	 são	 assim,	 caminham	girando	 em	 torno	da	 possibilidade	de	 um	

verdadeiro	encontro,	que	já	é	desencontro,	porque	se	transforma	a	cada	tentativa	de	ser	aquilo	

que	não	é.	 Seus	objetos	 afetivos	 são	pontes	para	ações	e	materializações,	 e	 seus	 trabalhos	 são	

abismos	 que	 os	 tempos	 apresentam	quando	postos	 em	 contato.	 É	 neste	 percurso	 que	 reside	 a	

potência	do	trabalho	de	Teresa.	

A	arte	fala	do	inapreensível,	faz	do	texto	passagem,	e	possivelmente	está	no	horizonte	do	artista	

ou	do	poeta,	 fazendo-o	desviar	e	embrenhar-se	no	caminho	para	novamente	desejar	aquilo	que	

não	se	pode	alcançar,	mas	que	contém	toda	fecundidade.	

Se	para	Agamben	 (2005:11)	o	conceito	de	 infância	é	uma	 tentativa	de	articular	o	problema	dos	

limites	da	 linguagem	na	direção	que	não	é	a	do	 inefável,	mas	do	 supremamente	dizível,	 para	a	

autora	deste	texto,	uma	quase	infância	corresponde	a	uma	tentativa	de	articular	os	limites	entre	

tempos	 diante	 de	 uma	 linguagem	 (da	 arte)	 que	 fala	 a	 enigmática	 Diferença,	 ali	 onde	 tudo	 é	

silêncio	(impossibilidade),	ʻnão	fala,	não	esconde,	mas	faz	sinalʼ	(Blanchot,	2007:	21).	

Registros	de	uma	quase	infância	carrega	em	si	vestígios	que	abrem	sentidos	diversos,	para	se	tecer	

vínculos	entre	a	experiência	sensível	e	a	experiência	possível	que	uma	quase	infância	configura.	
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Anexo	3	

	

DAILY	MOTION	ou	ESTÉTICA	DOMÉSTICA	por	Guy	Amado	

Para	mostra	"A	Encenação	do	Quotidiano"	

Artistas	convidados:	Teresa	Luzio	[Portugal]	e	Wagner	Morales	[Brasil]	

	

Para	o	recorte	curatorial	ora	apresentado,	interessou	abraçar	o	mote	da	encenação	do	cotidiano	

na	 imediaticidade	com	que	seu	enunciado	acena:	assim,	a	 ideia	de	encenação	foi	então	tomada	

como	fator	decisivo	na	escolha	das	obras	que	integram	a	exposição.	"Encenação"	aqui	entendida	

como	 não	 tão	 diretamente	 comprometida	 com	 o	 ato	 de	 representar	 em	 seu	 sentido	 mais	

"técnico"	ou	teatral,	mas	antes	como	modos	de	escavar	fissuras	no	tecido	sempre	esgarçado	do	

real	–	do	qual	o	universo	da	vida	doméstica	["o	lar"]	é	altamente	emblemático.	

As	ações	básicas	do	dia-a-dia	(nutrição,	sono,	banho,	vestuário)	tendem	a	impelir	a	rotina	para	um	

conjunto	de	rituais.	E	o/a	artista,	em	sua	inquietude	proverbial,	não	tarda	em	constatar	que	este	

repertório	 de	 situações	 domésticas	 pode	 converter-se	 em	material	 de	 trabalho.	 As	 peças	 aqui	

dispostas	parecem	valer-se	–	cada	qual	à	 sua	maneira	–	de	uma	espécie	de	 inteligência	plástica	

que	 pode	 se	 amparar	 no	 vocabulário	 cénico	 para,	 no	 entanto,	 intensificar	 a	 dimensão	 da	

experiência	quotidiana,	sempre	mediada	pela	imagem.	

Teresa	 Luzio	 tem	 o	 escopo	 de	 sua	 produção	 fundado	 na	 linguagem	 da	 performance,	 na	 qual	 a	

componente	 documental	 assume	 papel	 decisivo:	 em	 sua	 prática	 performativa,	 fortemente	

pautada	 em	 aspetos	 autobiográficos,	 o	 registo	 surge	 não	 apenas	 como	 um	meio	 para	 se	 obter	

imagens	do	processo	como	constitui-se	mesmo	em	um	elemento	determinante	e	constitutivo	na	

articulação	das	narrativas	que	a	artista	elabora.	Na	série	fotográfica	aqui	presente	[S/título,	2014],	

o	que	se	vê	é	uma	breve	sequência	de	ações	onde	a	protagonista	está	aparentemente	envolvida	

no	 processo	 de	 –	 literalmente	 –	 conceber,	 ou	 dar	 à	 luz,	 livros.	 Nos	 quatro	 momentos	 desta	

"performance	autobiográfica"	aqui	apresentados,	são	postas	em	cena	questões	como	noções	de	

identidade	e	conhecimento	e	a	do	próprio	papel	 reprodutor	da	mulher.	Nas	palavras	da	artista,	

esta	"ficção	de	uma	gravidez	de	 livros	aponta	para	nada	menos	que	o	processo	de	produção	de	

conhecimento".	
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Por	 outro	 lado,	 a	 contingência	 de	 uma	 improvável	 "maternidade	 literária"	 investe	 a	 peça	 de	

matizes	 discretamente	 cómicos	 –	 à	 maneira	 de	 uma	 gag	 do	 cinema	 de	 comédia	 mudo	 –,	 um	

humor	 rebaixado	 temperado	 pelo	 nonsense.	 O	 ato	 é	 executado	 num	 registo	 que	 sugere	 a	

espontaneidade	de	um	incidente	casual;	mais	um	dentre	outros	eventos	e	situações	do	quotidiano	

doméstico.	Convivem	também,	em	doses	equivalentes,	afetividade	e	estranhamento;	deslocados	

do	contexto	de	sua	sintaxe	habitual,	destituídos	de	sua	funcionalidade	original,	os	objetos	–	livros	

–	ressurgem	como	um	ser	outro:	um	corpo	estranho,	elemento	disruptor	na	mecânica	de	relações	

entre	ele,	objeto,	 e	o	 sujeito.	 E,	 desta	 forma,	 repõe	o	mundo	como	um	 território	de	 surpresas.	

"Aconteceu-me	de	parir	livros:	e	agora	o	que	faço	disso?".	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

203



 

 

APÊNDICE	

	

Apêndice	1	

	

Pensar	a	Prática	de	Sonia	Andrade	(performance)	

	

Em	Setembro	de	2014	fui	recebida	pela	artista	Sonia	Andrade	na	sua	casa	no	Rio	de	Janeiro	para	

uma	conversa	sobre	o	seu	trabalho.	Eu	tinha	apenas	a	 informação	de	que	Sonia	não	gostava	de	

dar	entrevistas,	o	que	parecia	incompatível	com	a	minha	vontade	de	procurar	saber	mais	sobre	a	

sua	prática,	sobretudo	da	década	de	70	e	80,	e	como	teria	sido	influenciada	por	acontecimentos	

da	 sua	 vida	 pessoal.	 Contudo	 procurar	 respostas	 sobre	 o	 lado	mais	 biográfico	 da	 sua	 obra	 não	

significa	querer	saber	sobre	a	sua	vida	privada,	mas	compreender	do	ponto	de	vista	processual,	

como	é	que	as	ações	que	Sonia	desenvolveu	para	a	câmara	acabariam	por	constituir	parte	da	sua	

própria	 vida.	 Na	 comunicação	 apresentarei	 três	 dos	 seus	 vídeos;	 Sem	 Título	 (1974),	 Sem	 Título	

(1977),	Intervalo	(1983),	e	outras	memórias.	

	

O	presente	 texto	 surge	na	 sequência	do	 tema	que	proponho	abordar	na	minha	 investigação	de	

doutoramento	que	é	pensar	a	autobiografia	como	um	género	na	prática	de	performance.	Refiro-

me	a	performances	da	década	de	70/80	quando	os	artistas	começaram	por	privilegiar	ações	em	

tempo	real	ao	mesmo	tempo	que	as	documentavam	em	vídeo	ou	fotografia.	Para	a	investigação	

foi	 importante	 começar	 por	 relacionar	 a	minha	 prática	 com	 práticas	 de	 outros	 artistas	 com	 as	

quais	existissem	afinidades	processuais	e	conceptuais.	Foi	assim	que	conheci	o	trabalho	da	artista	

Brasileira	Sonia	Andrade.	Depois	em	2014	tive	a	possibilidade	de	a	conhecer	pessoalmente	fruto	

de	uma	casualidade.	Conversámos	na	sua	casa,	no	Rio	de	Janeiro	a	7	de	Setembro	de	2014,	sobre	

o	seu	trabalho	de	vídeo.	Eu	tinha	apenas	a	informação	de	que	Sonia	não	gostava	de	falar	sobre	o	

seu	trabalho	e	muito	menos	de	dar	entrevistas,	o	que	parecia	incompatível	com	a	minha	vontade	

de	procurar	saber	de	que	modo	a	sua	prática,	da	década	de	70	e	80,	 teria	sido	 influenciada	por	

acontecimentos	da	sua	vida	pessoal.	Eu	procurava	saber	sobre	o	lado	mais	biográfico	da	sua	obra,	

não	para	 saber	 sobre	a	 sua	vida	privada,	mas	 compreender	do	ponto	de	vista	do	 seu	processo,	

como	é	que	alguns	acontecimentos	terão	sido	transformados	em	outra	coisa.	
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No	ano	de	1975	Sonia	Andrade	 integrou	uma	mostra	de	vídeo	arte,	que	 foi	a	primeira	de	vídeo	

arte	brasileira.	No	mesmo	período	a	artista	fazia	parte	de	um	coletivo241	 que	partilhava	saberes	e	

meios	 técnicos	 como	 a	 máquina	 de	 filmar;	 “Acontecia	 numa	mesma	 película	 ter	 gravações	 de	

vários	artistas,”	revelou	Sónia	em	conversa	comigo.	O	grupo	possuía	uma	tendência	de	trabalho	

diferente	 das	 práticas	 que	 surgiram	 nesse	 período	 na	 arte	 brasileira,	 diferente	 do	 movimento	

neoconcreto	ou	da	nova	figuração.	Fernando	Cocchiarale,	um	dos	membros	do	grupo	referiu	que:	

	

Desde	o	início	da	década	de	setenta	trabalhávamos	numa	outra	perspetiva.	Estávamos	

começando	 alguma	 coisa	 diversa	 dos	 pressupostos	 da	 nova	 objetividade	 ou	 do	

tropicalismo,	 embora	 não	 fôssemos	 movidos	 por	 dissidências	 em	 relação	 a	 essa	

genealogia.	 Pertencíamos	 a	 um	 outro	 tronco,	 permeável,	 mas	 crítico	 às	 tendências	

internacionais	e	às	novas	mídias.242	

	

Terá	 sido	 Sonia	Andrade	 a	 par	 com	a	 artista	 Letícia	 Parente,	 as	 únicas	 artistas	 que	 construíram	

uma	relação	única	com	o	meio	do	vídeo.	Uma	primeira	nota	que	me	parece	importante	referir	tem	

a	ver	com	uma	das	caraterísticasda	sua	obra	que	é	a	produção	em	conjuntos	e	subconjuntos.	Esse	

princípio	é	regulado	somente	pelo	processo	(entendido	pela	artista	em	três	etapas	diferenciadas,	

mas	 em	 cadeia:	 a	 intenção,	 a	 obra	 e	 a	 destinação	 social)	 e	 não	 por	 fatores	 e	 compromissos	

externos	 -	 a	 produção	 de	 muitos	 desses	 trabalhos	 (conjuntos	 e	 subconjuntos)	 desdobrou-se	

simultaneamente,	e	durante	longos	períodos.243	

Esta	 característica	 do	 trabalho	 de	 Sonia	 implica	 condições	 de	 exposição	 específicas,	

nomeadamente	áreas	de	grande	dimensão	como	normalmente	só	os	museus	possuem.	Este	fator	

faz	 com	 que	 a	 sua	 obra	 na	 maioria	 das	 vezes	 não	 participe	 em	 exposições	 coletivas,	 ou	 em	

																																																													
241	 Sonia	terá	 iniciado	a	sua	carreira	com	um	grupo	de	artistas	do	qual	 fazia	parte	Fernando	Cocchiarale,	
Miriam	 Danowski,	 Ana	 Vitória	 Mussi,	 Leticia	 Parente,	 entre	 outros.	 in	 Butler,	 Cornelia	 (2011).	 Algumas	
notas	sobre	o	silêncio	no	 trabalho	de	Sonia	Andrade.	Retrospetiva	|1974-1993,	Centro	Municipal	de	Arte	
Hélio	Oiticica,	Rio	de	Janeiro,	pp.46	
242	 César,	 Marisa	 Flórido	 (2011)	 Sobre	 Servidões	 e	 Liberdades	 in	 Retrospetiva	 |	 1974-1993,	 Centro	
Municipal	de	Arte	Hélio	Oiticica,	Rio	de	Janeiro,	pp.14	
243	 Cocchiarale,	 Fernando	 (2011).	 Sobre	 as	 entrelinhas	 do	 processo	 poético	 de	 Sonia	 Andrade	 in	 Sonia	
Andrade	Vídeos	2005-1974.	Centro	Cultural	Banco	do	Brasil,	Rio	de	Janeiro,	pp.53	
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individuais	em	galerias244	 pois	os	seus	conjuntos	jamais	são	separados.	Esta	característica	singular	

está	 relacionada	 com	 a	 origem	 do	 seu	 trabalho,	 o	 modo	 como	 constrói	 uma	 linguagem,	 mas	

também	 como	 uma	 reação	 ao	 lado	 mais	 comercial	 da	 arte	 como	 refere	 Cornelia	 Butler:	 Sua	

resistência	aos	meios	normativos	de	circulação	no	mundo	da	arte	surgiu	inicialmente	de	um	desejo	

de	 fazer	 arte	 para	 si	 mesma,	 como	 um	 modo	 de	 pensar,	 ao	 invés	 de	 ter	 um	 público-alvo	 em	

mente.245	

	

Nos	 seus	 vídeos	 da	 década	 de	 70	 e	 80	 a	 artista	 surge	 como	 elemento	 que	 desencadeia	 uma	

determinada	ação	que	faz	desenrolar	para	a	câmara:	 (...)	são	filmados	no	espaço	doméstico,	é	a	

artista	quem	protagoniza	suas	performances,	tendo	como	audiência	imediata	o	olho	da	câmara	e	

como	protagonistas	principais:	seu	corpo	e	a	televisão.246	

	

(Vamos	 ver	 de	 seguida	 três	 dos	 seus	 vídeos	 desse	 período	 que	 eu	 selecionei	 seguindo	 dois	

parâmetros;	ter	curta	duração	para	poder	mostrar	dentro	do	tempo	que	possuo	de	comunicação,	

e	vídeos	cuja	ação	construa	uma	abordagem	do	corpo;	são	eles	sem	título-1975,	sem	título-1977	e	

Intervalo-1983.)	

	

	

Os	seus	vídeos	têm	um	carácter	low-tech	e	a	intimidade	do	meio,	intimidade	no	sentido	doméstico	

já	que	Sonia	não	ambiciona	nenhum	tipo	de	intimidade	com	o	público.	Note-se	que	neste	período	

de	 70	 o	 vídeo	 e	 o	 monitor	 foram	muitas	 vezes	 utilizados	 como	 dispositivos	 de	 espelhamento,	

permitindo	 que	 os	 artistas	 se	 confrontassem	 consigo	 mesmos	 e	 sobretudo	 com	 um	 eventual	

observador.	Mas	 Sonia	 não	 pretende	 construir	 nenhum	 espaço	 confessional	 nem	 consigo	 nem	

com	o	público	e	a	 intimidade	na	sua	obra	aparece	apenas	 relacionada	com	o	espaço	doméstico	

onde	Sonia	escolhe	fazer	as	suas	ações,	como	no	conjunto	dos	seus	vídeos	de	1974	a	1977;	

	

																																																													
244	 A	artista	não	é	representada	por	nenhuma	galeria	como	confirmou	em	conversa.	
245	 Butler,	 Cornelia	 (2011).	 Algumas	 notas	 sobre	 o	 silêncio	 no	 trabalho	 de	 Sonia	 Andrade.	 Retrospetiva	
|1974-1993,	Centro	Municipal	de	Arte	Hélio	Oiticica,	Rio	de	Janeiro,	pp.45	
246	 César,	Marisa	Flórido	(2011)	Sobre	Servidões	e	Liberdades.	Retrospetiva	|	1974-1993,	Centro	Municipal	
de	Arte	Hélio	Oiticica,	Rio	de	Janeiro,	pp.14	
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O	público	para	mim	sempre	foi	uma	abstração,	não	consigo	imaginar	qualquer	tipo	de	

intimidade	com	um	público.247	

	

No	contexto	de	performances	que	acontecem	para	a	câmara	sobretudo	em	espaço	doméstico,	fica	

presente	que	há	uma	atividade	artística	que	 interrompe	o	contexto	quotidiano.	O	que	Sonia	me	

revelou	sobre	o	dia	em	que	filmou	sem	título	de	1974,	é	exemplo	disso	mesmo.	Sonia	terá	feito	o	

feijão	no	dia	de	manhã	e	no	final	do	dia	de	trabalho	terá	ido	ter	a	casa	de	um	amigo	para	filmar,	

sem	muito	tempo,	porque	tinha	de	ir	buscar	os	filhos	à	escola.	Este	lado	prático	da	vida	quotidiana	

não	desconstrói	nenhum	 imaginário	 sobre	quais	 as	 condições	envolvidas	em	determinada	obra,	

mas	acentua	a	relação	entre	o	vivido	e	a	prática	artística.	

Para	a	performance	deste	período	o	vídeo	foi	um	meio	que	possibilitava	registar	o	momento,	que	

possibilitava	mais	 tarde	 trazer	 à	memória	 o	 evento	 passado,	 possuindo	 claramente	 o	 papel	 de	

representação	da	performance.	Mas	o	vídeo	 foi	além	de	mera	 representação	da	performance,	 -	

quer	pensemos	em	artistas	como	Gina	Pane	e	Vito	Acconci	que	concebiam	as	suas	performances	

em	 galerias,	 ou	 em	 artistas	 como	 Chris	 Burden,	 Dennis	 Oppenheim,	 Martha	 Rosler	 para	 citar	

alguns,	 que	 optavam	 por	 espaços	 alternativos	 e	 espaços	 domésticos	 como	 Sonia.	 Estes	 artistas	

que	acabei	de	enunciar	pensavam	a	documentação	e	construíam	com	rigor	estético	e	conceptual	

os	seus	vídeos,	e	 fotografias.	Para	alguns	deles	a	câmara	não	era	um	elemento	 intruso	da	ação,	

mas	um	elemento	integrante,	e	como	tal	fazia	parte	da	performance.	

Como	parece	existir	alguma	unanimidade	quando	relacionados	os	vídeos	de	Sonia	com	os	vídeos	

de	performances,	 talvez	por	 terem	caraterísticasidênticas	de	precariedade	 técnica,	 e	não	existir	

qualquer	 tipo	 de	 edição,	 parto	 da	 afirmação	 de	 André	 Parente	 que	 considera	 que	 o	 vídeo	 da	

performance	 é	 um	 simples	 registro248	 para	 entender	 qual	 a	 dimensão	 performativa	 dos	 seus	

vídeos.	

	

O	 vídeo	para	 Sonia	 é	 um	meio	 que	possibilitou	 construir	 uma	 linguagem:	Tratava-se	 não	 só	 do	

desafio	de	usá-los,	na	maior	parte	dos	casos	pela	primeira	vez	(e	por	pouco	tempo),	como	também	

de	 produzir,	 num	 laboratório	 (poético),	 as	 condições	 necessárias	 para	 a	 sua	 experimentação	

																																																													
247	 Sonia	em	conversa	comigo.	
248	 Parente,	 André	 (2005)	 O	 cristal	 especular	 de	 Sonia	 Andrade	 in	 Sonia	 Andrade	 Vídeos	 2005-1974	
(curadoria	Luciano	Figueiredo),	Tisara	Arte,	Rio	de	Janeiro,	pp.27	
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essencial	 e	 definitiva,	 já	 que	 Sonia	 não	 objetivava	 o	 domínio	 técnico,	 mas	 construir	 uma	 rede	

semântica	diversa	daquela	instaurada	pelos	discursos	verbais.249	

	

Quando	coloquei	a	questão	à	Sonia	sobre	como	entendia	a	dimensão	da	ação	no	seu	trabalho	de	

vídeo,	a	artista	distinguiu	o	seu	trabalho	de	vídeo	do	contexto	da	performance:	

- A	ação	aparece	no	meu	trabalho	em	dois	momentos,	nos	vídeos	e	no	trabalho	com	a	fotografia	

denominado	 Situações	 Negativas:	 O	 passo	 -	 O	 salto	 -	 A	 queda	 e	 A	 marcha.	 Quando	 recebi	 o	

convite	para	participar	da	Vídeo	Art,	eu	fui	atraída	pela	possibilidade	de	trabalhar	com	a	imagem	

em	movimento	e	pelo	universo	de	possibilidades	que	me	eram	dadas	por	esse	meio,	o	vídeo.	Me	

pareceu	que	a	ação	deveria	ser	necessariamente	o	conteúdo	do	trabalho,	sem	a	qual	não	haveria	

um	desenvolvimento	possível.	No	caso	da	fotografia	é	o	fragmento	de	uma	ação	que	é	congelado,	

no	vídeo	a	ação	em	movimento	torna	mais	claro	que	ela	é	extraída	de	um	contexto.	A	criação	do	

contexto,	 o	 antes	 e	 o	 depois	 da	 ação	 exibida,	 é	 trabalho	 que	 propositadamente	 deixo	 para	 o	

espectador,	assim	pretendo	eu.	(...)	o	meu	trabalho	começa	a	partir	de	uma	imagem	que	surge	

livre	e	espontânea	na	minha	imaginação,	e	sobre	a	qual	não	tenho	qualquer	tipo	de	interferência.	

É	sobre	essa	 imagem	que	começo	a	trabalhar	e	o	 início	do	trabalho	é	sempre	a	pergunta;	qual	

seria	o	meio	mais	adequado	para	realizar	a	imagem	imaginada?	

	

Quando	referi	a	Sonia	sobre	o	vídeo	ser	discutido	como	documento	na	performance,	mas	também	

documento	que	possui	um	valor	estético	e	artístico	Sonia	sublinhou	a	questão	da	representação	

do	documento	e	considera	que	o	seu	trabalho	não	é	uma	representação.	Nesse	sentido	procurei	

saber	como	considera	o	gesto	de	fazer	uma	ação	para	a	câmara?	Sonia	responde:	

(...)	penso	que	o	trabalho	de	arte	é	a	criação	de	uma	outra	realidade,	e	não	a	representação	da	

realidade	conhecida	e	partilhada.	Talvez	um	bom	exemplo	do	que	tento	dizer	seria	o	trabalho	do	

René	Magritte.	Nas	suas	pinturas	todos	os	elementos	que	 lá	estão	são	conhecidos,	um	chapéu	é	

um	 chapéu,	 a	 lareira	 é	 a	 lareira,	 etc....	 os	 objetos	 não	 são	 reinventados.	 É	 na	 articulação	 dos	

objetos	 que	 se	 percebe	 uma	 outra	 realidade,	 insólita	 ou	 surreal,	mas	 sem	dúvida	 nova.	 (...)	Me	

parece	importante	esclarecer	que	não	vejo	o	trabalho	do	artista	como	uma	representação,	prefiro	

deixar	essa	palavra	para	o	teatro.	

																																																													
249	 ibidem	pp.55	
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O	modo	 como	 construiu	 uma	 linguagem	 em	 torno	 do	 vídeo,	 faz	 dela	 uma	 artista	 exemplar	 no	

contexto	da	arte	brasileira	pela	sua	presença	pouco	fluente	em	exposições,	caraterísticasde	uma	

artista	solitária.	Esta	é	uma	atitude	de	carácter	político	dentro	do	contexto	da	arte	brasileira,	além	

de	poético250	 como	sublinha	Butler.	

Podemos	ainda	encontrar	nas	palavras	da	curadora	Marisa	Flórido	César	sobre	o	vídeo	sem	título	

(1974),	uma	descrição	que	fundamenta	esta	evidência:	 	

	

Esse	 complexo	 trabalho	 ressoa,	 clara	 e	 profundamente,	 na	 história	 da	 identidade	 nacional	

brasileira	 com	 as	 referências	 antropofágicas	 ao	 ato	 de	 devorar.	 Porém	 a	 imagem	 da	 artista,	

espalhando	feijão	diretamente	sobre	seu	corpo	e	na	câmara	até	que	a	cena	seja	obliterada	por	um	

resíduo	 embaçado,	 também	 registra	 uma	 aversão	 contemporânea,	 um	 protesto	 contra	 a	

objetivação	do	sujeito	(feminino)	e	a	transformação	da	cultura	em	mercadoria.251	

	

Se	 existia	 para	 mim	 algum	 sentido	 em	 abordar	 os	 seus	 vídeos	 no	 contexto	 da	 performance,	

procurei	 saber	 se	é	pela	 simples	presença	do	 seu	corpo	que	essa	abordagem	me	surge,	 se	pela	

imagem	do	corpo	que	constrói?	Se	pelos	vídeos	enquanto	registos	de	uma	ação?	

O	 corpo	 ocupa	 várias	 dimensões	 na	 performance.	 Desde	 o	 corpo	 como	 matéria	 para	

manifestações	 políticas,	 psicológicas,	 físicas.	 Por	 vezes	 a	 artista	 força	 o	 seu	 corpo	 a	 uma	

determinada	 ação,	 mas	 não	 é	 uma	 força	 violenta	 como	 alguns	 artistas	 da	 performance,	

exerceram.	Marisa	Flórido	César	refere	que	a	violência	que	trata	o	trabalho	de	Sonia,	é	o	abuso	

que	os	mídia	 exercem	através	 da	 informação	 “filtrada”	que	ocupa	o	 quotidiano	 familiar.	Mas	 a	

aparente	violência	que	Sonia	exerce	também	sobre	o	seu	próprio	corpo,	não	explora	os	limites	da	

dor	quanto	muito	vai	“tateando”252	 para	procurar	descobrir,	e	construir	um	corpo	desconcertado.	

																																																													
250	 Butler,	Cornelia	 (2011).	Algumas	notas	 sobre	o	 silêncio	no	 trabalho	de	Sonia	Andrade	 in	Retrospetiva	
|1974-1993,	Centro	Municipal	de	Arte	Hélio	Oiticica,	Rio	de	Janeiro,	pp.47	
251	 César,	 Marisa	 Flórido	 (2011)	 Sobre	 Servidões	 e	 Liberdades	 in	 Retrospetiva	 |	 1974-1993,	 Centro	
Municipal	de	Arte	Hélio	Oiticica,	Rio	de	Janeiro	
252	 Nesses	três	vídeos	a	violência	é	tateada,	não	é	a	agressão	explicitada	ao	limite	intolerável	da	dor	e	da	
provocação	como	na	Body	Art.	ibidem	pp.15	
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No	 território	 da	 performance	 o	 artista	 que	 constrói	 uma	 determinada	 ação,	mesmo	 uma	 ação	

mais	 pensada	 e	 construída,	 sabe	 que	 há	 sempre	 um	 lado	 de	 improviso,	 algo	 que	 pode	 surgir	

subitamente	 e	 no	 qual	 não	 se	 pensou.	 Ou	 também	 uma	 vontade	 repentina	 de	 acrescentar,	 ou	

anular	algum	movimento	mais	 intuitivo.	O	artista	da	performance	 sabe	que	a	performance	 tem	

uma	 dimensão	 do	 incontrolável,	 e	 do	 “impensável”	 se	 quisermos,	 para	 ir	 buscar	 um	 conceito	

proposto	 por	 André	 Parente,	 quando	 refere	 o	 modo	 como	 Sonia	 vai	 abordar	 o	 problema	 da	

imagem	 como	 arte	 do	 corpo.253	 O	 impensável	 nas	 suas	 palavras	 está	 ligada	 a	 um	 conceito	 ou	

atitude	 crítica,	 que	 visava	 forçar	 o	 pensamento	 a	 pensar	 o	 intolerável	 da	 sociedade	 em	 que	

vivemos.254	 A	 artista	 enquanto	 “tateia”	 vai	 descobrindo	os	 limites	do	 seu	 corpo	e	da	 gaiola	 em	

sem	título	(1977),	do	seu	corpo	e	da	câmara	em	sem	título	(1974),	e	do	seu	corpo	e	do	corpo	da	

matéria	 em	 “Intervalo”	 (1983),	 e	 constrói	 o	 caminho	 exato	para	 um	 lugar	 intolerável	 do	 corpo.	

José	 Gil	 em	 Metamorfoses	 do	 corpo	 refere	 que	 quando	 queremos	 determinar	 o	 interior	 dos	

objetos:	procedemos	por	negações	sucessivas	 -	não	é	ao	 lado	do	corpo,	não	é	nos	pés,	não	é	no	

peito,	não	é	na	cabeça	que	se	situa	a	alma.255	 Talvez	eu	possa	desenvolver	a	ideia	que	a	imagem	

que	Sonia	procura	não	é	 só	para	extrair	 o	 impensável	 que	nos	habita256	 mas	 indagar	 sobre	um	

corpo	objeto	que	se	relaciona	com	outros	objetos,	porque	procura	o	limite	da	alma	das	coisas.	

	

Uma	 perspetiva	 que	 me	 interessa	 na	 performance	 é	 o	 lado	 mais	 biográfico,	 que	 parece	 estar	

imbuído	no	próprio	processo	criativo	pois	na	performance	a	ação	acontece	através	de	alguém	e	ou	

no	corpo	de	alguém,	como	refere	Estrella	de	Diego:	

																																																													
253 	 André	 Parente	 refere	 que	 a	 obra	 de	 Sonia	 problematiza	 a	 imagem	 “como	 meio,	 conceito	 ou	
dispositivo,”	 e	 apresenta	 quatro	 grandes	 temáticas,	 cada	 uma	 delas	 suscitando	 questões	 distintas:	 a	
imagem	 como	 sistema	 de	 representação	 (a	 televisão),	 a	 imagem	 como	 arte	 do	 corpo	 (o	 impensável),	 a	
imagem	 como	 arte	 do	 tempo	 (imagem-cristal)	 e	 a	 imagem	 e	 o	 lugar	 do	 espectador	 (imagem-relação).”	
Pretendo	entender	de	que	modo	a	análise	do	autor	contribui	para	pensar	a	imagem	como	arte	do	corpo	na	
performance,	 pois	 Sonia	 frequentemente	 desenvolve	 determinada	 ação	 para	 a	 camara,	 apesar	 da	 sua	
prática	 não	 se	 enquadrar	 no	 contexto	 de	 performance	 mais	 tradicional	 se	 quisermos;	 ações	 para	 um	
público	presencial,	em	espaço	público	ou	em	galerias,	pois	neste	caso	os	artistas	fazem	as	suas	obras	ser	
um	processo	de	experimentação	como	um	modo	de	vida	e	Sonia	procura	o	espaço	doméstico	para	o	fazer.	
pp.24	
254	 ibidem	pp.27	
255	 Gil,	José	(1997).	Metamorfoses	do	corpo,	Relógio	D’Água,	Lisboa	pp.152	
256	 Parente,	 André	 (2005)	 O	 cristal	 especular	 de	 Sonia	 Andrade	 in	 Sonia	 Andrade	 Vídeos	 2005-1974	
(curadoria	Luciano	Figueiredo),	Tisara	Arte,	Rio	de	Janeiro,	pp.29	
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(...)	a	mera	presença	do	corpo	 implica	o	feito	autobiográfico,	estar	ali	como	parte	do	

acontecimento	no	tempo	e	no	espaço.257	

	

Sobre	a	possível	dimensão	biográfica	no	trabalho	de	vídeo	da	artista	procurei	compreender	que	

corpo(s)	é	este(s)	que	Sonia	vai	“tateando”.	Sonia	desenvolve	ações	para	a	câmara	para	trabalhar	

um	modo	indireto	de	pensar	o	corpo,	mas	é	o	seu	corpo	e	menos	os	nossos	corpos.	Em	Sem	título	

(1977)	 o	 conjunto	 de	 gaiolas	 nas	 quais	 decide	 experimentar	 entrar	 é	 no	 seu	 corpo	 que	 aquela	

experiencia	se	efetua;	como	o	corpo	se	mantém	de	pé,	como	se	 levanta	ou	ainda	como	é	o	seu	

caminhar.	

Em	 Sem	 título	 (1974)	 a	 artista	 atira	 feijão	 para	 a	 câmara	 para	 obstruir	 o	 nosso	olhar,	 ou	 o	 seu	

olhar?	 Quando	 por	 exemplo	 Sonia	 surge	 numa	 relação	mais	 próxima	 com	 a	 televisão	 e	 com	 o	

vídeo,	 a	matéria	 com	a	qual	 trabalha	e	que	acontece	em	alguns	dos	 seus	 vídeos,	 parece	existir	

uma	evidência	mais	auto-referencial.	Em	“Intervalo”258	 por	exemplo,	Sonia	é	a	protagonista	que	

faz	deslizar	uma	televisão	num	primeiro	plano	e	vai	desaparecendo	à	nossa	frente.	Depois	retoma	

a	ação	em	que	vai	espalhando	bobines	pelo	 jardim	á	medida	que	 se	afasta	do	nosso	campo	de	

visão.	 O	 elemento	 autoreferencial	 é	 a	 bobine	 sem	 filme	 e	 a	 televisão,	 mas	 o	 seu	 corpo	 numa	

relação	estrita	com	esses	objetos	também.	No	conjunto	dos	vídeos	que	aqui	trago	vemos	sempre	

o	seu	corpo	como	motivo	e	pretexto	para	desenvolver	uma	ação	num	processo	tortuoso,	que	é	

uma	construção	alegórica	não	no	sentido	de	representar,	mas	de	exercer-se,	de	praticar-se.	

	

*	

	

As	especificidades	que	procurei	sublinhar	como	a	intimidade,	o	vídeo	como	representação	e	como	

linguagem,	a	biografia,	procuram	favorecer	pontos	relacionais	entre	a	sua	prática	e	a	minha.	Esta	

abordagem	acaba	por	me	fazer	pensar	que,	pensar	a	prática	da	artista	me	ajudou	a	pensar	sobre	a	

																																																													
257	 TraduçãoLivre:	 la	mera	presencia	del	 cuerpo	 implica	el	hecho	autobiográfico,	estar	allí	 como	parte	de	
ese	 acontecimiento	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espácio.	 De	 Diego,	 Estrella	 (2011)	 No	 So	 Yo.	 Autobiografia,	
performance	y	los	nuevos	espectadores,	Ediciones	Siruela,	Spain,	pp.216	
258	 Sonia	terá	mencionado	na	nossa	conversa	que	este	 foi	o	último	dos	seus	vídeos	em	que	surge	com	o	
seu	corpo.	Vivia	então	na	Suíça	e	logo	regressou	definitivamente	ao	Rio	de	Janeiro.	
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minha	 própria	 prática.	 Um	 outro	 ponto	 a	 considerar	 diz	 respeito	 ao	 posicionamento	 da	minha	

abordagem,	que	reflete	um	desejo	por	mostrar	parte	de	uma	obra	que	gosto	particularmente.	O	

que	acaba	por	se	manifestar	em	procurar	saber,	mas	um	pouco	mais	fundo,	sobre	quais	as	razões	

do	meu	encantamento	pelo	seu	trabalho,	e	por	estes	vídeos	que	vimos	particularmente.	

Quando	 observo	 vídeos	 analógicos	 em	 que	 a	 imagem	 é	 difusa,	 baixa	 qualidade,	 com	 atrito,	

recordo-me	 das	 imensas	 fotografias	 que	 o	 meu	 pai	 tirava	 na	 minha	 infância	 quando	 íamos	

passear,	ou	dos	filmes	em	super	8	que	ele	 fazia.	Raras	são	as	vezes	em	que	me	consigo	separar	

desse	imaginário	quando	observo	vídeos	sobretudo	da	década	de	70	e	80.	Talvez	por	isso	procuro	

encontrar	algum	elemento	mais	privado	da	vida	do	artista,	por	trás	das	imagens.	Por	outro	lado,	

parece	que	existe	uma	espécie	de	inatingibilidade	com	as	imagens.	Como	se,	como	observadora,	

jamais	conseguisse	alcançar	a	compreensão	daquela	experiência	que	vejo	acontecer.	Mas	que	tipo	

de	 corpo	 sou	 eu?	Que	 corpo	 é	 aquele	 e	 como	me	 afeta?	 são	 algumas	 questões	 que	 deixo	 por	

responder.	 Talvez	 eu	 seja	 do	 tipo	de	 espectador	 que	André	Parente	 categoriza,	 aquele	 que	 (...)	

mergulha	de	corpo	e	alma,	deixando-se	perder	nas	águas	turvas	das	imagens:	para	ele	já	não	se	

encontra	mais,	senão	como	um	outro	da	metamorfose.259	

	

Legenda	das	imagens	

Intervalo,	Wadenswil,	1983	

videotape,	cor,	som,	3’30	

	

Videotapes,	Rio	de	janeiro	1974-1977	

Conjunto	de	oito	trabalhos,	sem	título,	p/b,	som,	52’30	
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Apêndice	2	

	

Folha	de	Sala	da	exposição	“Arte	e	Performance”	–	Atelier	6	-	25,	26,	27	Maio	2016	

	

Faz	parte	da	exposição:	performances,	objetos	que	resultam	de	performances,	objetos	que	fazem	

parte	 de	 performances,	 objetos	 entendidos	 enquanto	 performances,	 e	 outros	 indícios.	 A	

exposição	 procura	 pensar	 a	 prática	 de	 performance	 considerando	 todos	 os	 elementos	 que	 a	

integram	desde	desenhos,	objetos	e	documentação.	A	exposição	não	valoriza	a	performance	em	

detrimento	 dos	 seus	 objetos,	 nem	 valoriza	 os	 objetos	 em	 detrimento	 da	 performance,	 mas	

considera-os	um	conjunto.	Nesse	sentido	parte-se	da	premissa	proposta	por	Kristine	Stiles	de	que	

não	 há	 forma	 de	 diferenciar	 a	 perceção	 do	 objeto	 ou	 da	 imagem	 do	 seu	 agenciamento	 como	

elemento	 performativo,	 pois	 ambos	 transportam	 a	 energia	 da	 ação	 contribuindo	 para	 uma	

experiência	 artística	 mais	 autêntica.	 Ainda,	 a	 exposição	 considera	 a	 qualidade	 performativa	 da	

fotografia	enquanto	fragmento	parado	de	uma	ação;	o	movimento	que	no	vídeo	torna	mais	claro	

o	 contexto	 em	 que	 é	 extraído;	 a	 gravação	 áudio	 que	 invoca	 uma	 presença	 por	 intermédio	 da	

palavra	dita;	o	desenho	como	vestígio	material	de	um	gesto;	e	a	performance	ao	vivo	enquanto	

evento	único	partilhado	com	um	público	presencial.	

Arte	 e	 Performance	 é	 uma	 disciplina	 de	 opção	 do	 curso	 de	 Artes	 Plásticas	 na	 ESAD.CR	 e	 os	

trabalhos	aqui	apresentados	são	a	resposta	aos	exercícios	lançados	aos	alunos,	intitulados:	“Quase	

eu”,	“Corpo-obra”	e	“Reverter”.	

	

Alunos:	Ana	Marcelino,	Alexandra	Rebelo,	Bárbara	Silva,	Catarina	Inês,	Carolina	Costa,	Celso	Rosa,	

Cristiana	Abranches,	Daniela	Viana,	Diana	de	Brito,	Mafalda	Alves,	Maria	Correia,	Maria	Jerónimo,	

Maria	José,	Nuno	Silas,	Tiago	Orfeu	

Docente:	Teresa	Luzio	
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(copiado	de	Adília	Lopes)	

	

Esta	autobiografia	

foi	vivida	

por	mim.	
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