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No projeto Arte Contemporânea no MAP 2013 propusemos o edital Arte.con, com objetivo 
de estimular a produção de artistas e projetos curatoriais, fomentando assim a diversidade 
das linguagens artísticas em suas variadas formas de manifestação. 

O século XX  reflete uma constante luta para dilatar o conceito de obra de arte, e não há 
dúvida que a expressão artística em forma de livro se inclui nesta conquista. Rompendo 
definitivamente com o conceito tradicional do livro ilustrado, o Livro de Artista nasce no 
início dos anos setenta, com o surgimento e amadurecimento da Arte Conceitual.

A exposição Ainda: O Livro como Performance, selecionada pelo edital, promoveu 
outro olhar sobre a produção artística contemporânea, trazendo para o Museu de Arte 
da Pampulha, livros de artista que mostraram algumas das possíveis relações entre as 
publicações e a performance suscitando também, reflexões sobre  o desenvolvimento das 
teorias da arte. 

Michelle Mafra
Chefe de departamento Museu de Arte da Pampulha

A Fundação Municipal de Cultura, por meio do Museu de Arte da Pampulha, realiza, há 
alguns anos, o fomento de propostas expositivas sobre a arte contemporânea, contribuindo 
para o fortalecimento das artes visuais. O Ainda: O Livro como Performance integra essa 
política de  oferecer ao público uma aproximação que outorgue uma reflexão sobre a arte 
contemporânea na sua expressão performática. Oriunda do Edital Arte.con, tal política 
busca democratizar e equilibrar o acesso de curadores e artistas ao MAP por meio de um 
processo inverso, ou seja, de que o Museu seja catalizador de ações, e não proponente 
delas. A proposta pelo edital reforça a ideia de que políticas culturais efetivas são aquelas 
que surgem de processos participativos e, portanto, de amplo acesso ao público.

Leônidas de Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Cultura





















Ainda. O livro como performance
Amir Cadôr

Ainda que possa ser repetida ou reencenada, cada performance é um acontecimento único 
e que, na maioria das vezes, depende da presença do artista. Diferente da encenação 
teatral, a performance não apresenta a ilusão de eventos, mas, ao invés disso, expõe 
verdadeiros eventos como arte1. Muitos artistas passaram a registrar tais acontecimentos 
em filmes, vídeos, fotografias, textos, desenhos e partituras. Esses registros, comumente, 
passam a habitar páginas de livros de artista e obras construídas intencionalmente como 
desdobramentos de ações performáticas. 

Os livros de artista são obras de arte que podem nos acompanhar em qualquer lugar e a 
qualquer hora. Esta exposição mostra um conjunto de obras que são performance e livro 
ao mesmo tempo, de modo que o transitório se torna permanente, o que era único pode 
ser repetido indefinidamente. A sequência de páginas do livro pode prolongar a duração 
da performance, como se ela continuasse ou como se começasse cada vez que o livro é 
aberto. Em relação ao registro em vídeo, o livro tem a vantagem de uma interação direta 
cujas páginas podem ser viradas de acordo com a vontade do leitor.

Todas as obras aqui apresentadas têm em comum a noção de experiência e dependem da 
interação do corpo e do pensamento do público. Além disso, a maioria desses livros custou, 
na época de seu lançamento, o preço de um ingresso de cinema, de modo que qualquer 
pessoa pode ter em casa uma obra de arte, uma experiência estética portátil.

Os livros de artista ligados à performance constituem uma parte pouco conhecida da 
produção artística contemporânea. Eles apresentam desde a documentação fotográfica 
de uma performance, acompanhada ou não de relatos verbais, performances realizadas 
diante da câmera, concebidas para a fotografia; de partituras e instruções para a realização 
de performances e performances encenadas graficamente ou que acontecem no espaço 
da página a leituras performáticas. Também, faz parte da mostra um grupo de livros cuja 
estrutura física exige o manuseio, e que, portanto, não pode ser apresentado de outra 
forma, em outro meio: estes livros colocam o leitor no lugar de performer. 
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O registro de uma performance pode ter a forma de um relato verbal, uma narrativa ou 
um texto descritivo que pode ser tão minucioso a ponto de registrar cada movimento do 
corpo do artista. 

O título em acrônimo (foew&ombwhnw) impresso em dourado na capa (“Freaked Out 
Electronic Wizards & Other Marvelous Bartenders Who Have No Wings”, 1969) e a 
encadernação da obra ao estilo de um livro de orações mostram o interesse de Dick 
Higgins tanto por formas clássicas como de caráter experimental. As páginas são divididas 
em duas colunas e, em cada coluna, foi colocado um tipo de texto: ensaios, peças curtas, 
desenhos, poemas e roteiros de performances.

Em contraste com o requinte do livro de Higgins, a simplicidade dos fac-símiles de três 
cadernos de George Brecht, escritos de 1958 a 1959 (Notebooks I, II, III, 1991). Cada 
caderno contém anotações das aulas de John Cage na New School for Social Research. O 
artista registra ideias e propostas de ações. 

Fidget é a transcrição de cada movimento feito durante 13 horas seguidas do dia 16 de 
junho de 1997. A ação aconteceu no dia conhecido como Bloomsday, data em que se 
comemoram os acontecimentos vividos pelo personagem Leopold Bloom, do livro Ulisses, 
de James Joyce. Pulicado em 1922, o livro de Joyce é conhecido por descrever, em diversos 
pontos, aspectos da fisiologia humana e o fluxo de pensamentos do personagem durante 
um dia inteiro. Com a proposta de pensar no corpo como um objeto de estudo, o artista 
Kenneth Goldsmith anexou um microfone ao seu peito e descreveu todos os movimentos 
realizados em um determinado período, reduzindo o corpo a um catálogo de movimentos 
mecânicos. 

O espaço da publicação pode se transformar em espaço físico, em local de um 
acontecimento, seja uma performance ou uma exposição. Impedido pela censura de expor 
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Antonio Manuel ocupou as páginas de O 
Jornal com a sua exposição, em edição de 15 de julho de 1973 (De zero às 24 horas), 
conforme depoimento do artista: 

Uma exposição proibida no MAM, 1973, época pesada, censura & loucura. Pegar 
então a exposição censurada, transformá-la em material iconográfico, juntar uns 
textos, criar uma estrutura de jornal, inventando assim um novo suporte para expor 
os trabalhos proibidos. Conseguir, por fim, que O Jornal publicasse o resultado num 
caderno de seis páginas, fazendo com que a exposição funcionasse independente 
de museu, ditadura, censura, etc... Durando 24 horas, o tempo de duração de um 
jornal.2 

DOCUMENTOS
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É neste sentido que um catálogo pode ser considerado como obra autônoma, pois cria uma 
situação nova. A informação sobre a obra confunde-se com a obra. Algumas vezes, a obra 
só tem existência (ou é possível apenas) nas páginas do livro, como no Catálogo de projetos 
& realizáveis, de Paulo Nazareth.

Situaties (1980) é um catálogo e livro de artista ao mesmo tempo. A pequena brochura 
contém uma série de fotografias do artista Sigurdur Gudmundsson em diversas situações 
incomuns e poéticas. As fotografias não possuem tiragem, cada trabalho é único, de 
acordo com a singularidade da situação registrada. Mas “a finalidade da maior parte da 
documentação da performance art é tornar o trabalho do artista acessível a um público 
maior”3, e um dos meios mais eficientes para isso é a publicação de artista.

A documentação de uma performance, muitas vezes, precisa associar texto e imagem, 
pois, em alguns casos, as fotografias são insuficientes para reconstituir a ação. Para Marina 
Abramovic, tanto a fotografia quanto o vídeo“nunca conseguem dar conta da performance 
propriamente dita, fica sempre faltando alguma coisa”4. As fotografias são associadas a 
um relato, a um texto descritivo ou a uma narrativa que pode assumir a forma de um diário, 
biografia ou reportagem. 

“Para quem vê a fotografia de uma performance, a aquisição da imagem se dá como 
informação e não como experiência”5. Existem experiências que são impossíveis de 
compartilhar com o público a não ser como informação. Publicado em 1979, pelo Núcleo 
de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba, o livro Fac-símile apresenta 
fotografias e anotações do artista Artur Barrio comentando algumas de suas ações. O texto 
manuscrito parece copiado dos seus “cadernoslivros”, um registro pessoal que mistura a 
descrição de uma ação realizada com as sensações e os pensamentos do artista enquanto 
executa a ação. 

Um dos pioneiros da arte da performance no Brasil, Ivald Granato, reuniu no livro Art 
Performance 1964/1978, fotografias, xerox, colagens e artigos de jornal. A fronteira 

entre arte e vida, obra e documentação é muitas vezes ultrapassada – uma manchete 
de jornal informa que o casamento do artista reuniu, em praça pública, 10 mil pessoas, 
transformando-se em um grande evento.

A biografia do estudante de arquitetura Marcelo do Campo, escrita por Dora Longo Bahia, 
resgata as performances, vídeos e ações supostamente realizadas no período de 1969 
a 1975. A artista propositalmente confunde documento e obra ao mostrar os registros 
fotográficos em preto e branco como se fossem autênticos. A documentação é, geralmente, 
entendida como um suplemento da obra — o evento precisa da fotografia para confirmar, 
como prova ou evidência, que ele de fato aconteceu. Todas as imagens do livro são forjadas 
de modo a atribuir à outra pessoa, de outra época, ações que aconteceram recentemente. 
Estamos diante de “fotografias performadas”, casos em que “as performances foram 
encenadas unicamente para serem fotografadas ou filmadas e que não tiveram existência 
anterior como eventos autônomos apresentados a plateias. O espaço do documento (seja 
visual ou audiovisual), então, torna-se o único espaço no qual a performance ocorre”6.

Atividades banais ou cotidianas como andar de bicicleta, dormir, escovar os dentes, fumar 
um cigarro ou descer escadas, também, podem ser tema de performances. É uma tentativa 
de aproximar arte e vida, borrar as fronteiras entre os dois domínios e, ao mesmo tempo, 
introduzir um pouco de humor no sisudo mundo da arte.

Publicado em 1972, o livro Oh, the Grand Old Duke of York foi produzido em formato 
de flipbook. Apresenta uma sequência de imagens da dupla de artistas Gilbert & George 
descendo uma escadaria de pedra imponente e caminhando em direção ao espectador. O 
título faz alusão a uma conhecida canção inglesa, indicando desse modo o ritmo em que a 
ação aconteceu e o ritmo em que as páginas devem ser viradas. “É através da apresentação 
das fotos de suas ações que os artistas assumem tais ações como sendo uma performance”7.  

Em Lost Day (1996), a ação tem a duração de poucos segundos, em que Gilbert dá uma 
tragada em seu cigarro, olha para baixo por um momento e, então, olha de volta para 

Dora Longo Bahia. Marcelo do Campo, 2006
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George. A brevidade do gesto passa despercebida no instante em que é realizado, porém 
o registro torna possível a percepção de uma pequena, mas significativa, atitude, o 
olhar de cumplicidade entre os dois artistas. Como em muitas obras apresentadas nesta 
mostra, “é somente através de sua documentação que sua performance existe enquanto 
performance”8, pois sem o registro fotográfico esta seria apenas mais uma ação entre 
outras ações cotidianas. 

Franco Vaccari registra uma “exposição em tempo real”, em que as pessoas dormiram 
dentro da galeria, em um ambiente preparado com sacos de dormir colocados sobre uma 
base quadrada de tábuas de madeira. Somado ao registro fotográfico que modifica a 
percepção da ação, existe um deslocamento significativo do uso do espaço, o que era 
público se torna um espaço íntimo.

Em uma das atividades criadas por Allan Kaprow, um grupo de dois homens e duas 
mulheres encena uma conversa telefônica seguindo um roteiro elaborado pelo artista 
(Satisfaction, 1976). No final da publicação, Kaprow discute a gama de interações sociais 
e emocionais que este exercício aparentemente simples pode e pretende gerar. 

Em sua homenagem ao escultor George Segal, conhecido por suas peças de gesso, Lenora 
de Barros transforma a ação em algo inusitado, poético – a espuma do creme dental 
ocupa todo o rosto e a cabeça da artista, criando assim uma máscara branca indefinida à 
maneira das figuras de Segal. Por sua vez, David Horvitz presta uma homenagem a Bas Jan 
Ader e entra no mar andando de bicicleta, em um vídeo atribuído ao artista desaparecido. 
Enquanto Lenora dispõe, lado a lado, a sequência de fotogramas do vídeo, ocupando uma 
página de revista, Horvitz preferiu fazer um flipbook a partir do vídeo9.

A performance é a confluência de diversas manifestações artísticas, abarcando pintura, 
escultura, música, teatro, dança e literatura. Um livro de artista é um tipo de obra que 
conjuga elementos espaciais e temporais (uma sequência de espaços) e, por isso, foi 
chamado de intermídia por Dick Higgins. A performance e o livro de artista são duas 
manifestações artísticas surgidas nos anos de 1960, quando as distinções entre as diversas 
disciplinas são questionadas por artistas que produzem obras que não se enquadram nas 
categorias tradicionais (pintura, escultura, etc.).

Em uma de suas ações performáticas, José Roberto Aguilar realiza simultaneamente a 
pintura da tela e a pintura dos corpos nus de modelos. O livro Tantra coisa traz registros 
desse processo comentados pelo próprio artista. Assim como a pintura, o livro é construído 
em camadas: a tela, o corpo da modelo, a fotografia, o comentário e a pintura sobre a 
fotografia.

A obra do dinamarquês Finn Thybo Andersen, com imagens do artista literalmente saltando 
em torno da palavra “IT”, de tamanho um pouco maior do que ele (I Am Jumping Around 
It, 1997), faz um contraponto à escultura cantante da dupla Gilbert & George (Singing 
Sculpture, 1993). Para a dupla britânica, que chegou a realizar esta performance em 
diversas cidades do mundo, por até oito horas seguidas, o livro é uma forma de apresentar 
a escultura viva sem a necessidade de sua presença física.
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Explorando a relação entre ação e música, Benjamin Patterson, um dos fundadores do 
Fluxus, criou composições musicais para o corpo em movimento. As “partituras” de Methods 
& Process combinam textos, fotografias e diagramas para representar o movimento. 

O escritor Paul Auster utilizou certos acontecimentos da vida de Sophie Calle para criar um 
personagem do seu romance Leviathan. Por sua vez, a artista decidiu misturar realidade 
e ficção, efetuando ações atribuídas ao personagem criado por Auster, apresentadas em 
uma série de sete livros chamada de Jogo Duplo. O volume III (Les panoplies) apresenta a 
artista fazendo um strip-tease em um clube próximo da casa dos seus avós e, por isso, ela 
usa uma peruca loira para evitar ser imediatamente reconhecida.

David Horvitz. Rarely seen Bas Jan Ader film, 2009

Existem performances que são concebidas e realizadas tendo como meta a fotografia, 
o que implica em um apuro técnico, bem diferente dos precários registros fotográficos 
dos anos 1960 e 1970. Afinal, “os artistas de performance que se interessavam em 
preservar seus trabalhos, rapidamente tomaram consciência da necessidade de encenar 
para as câmeras”10. Surgem as Performances orientadas para a câmera, obras que não 
existem de outra forma a não ser como fotografia e dispensam a presença do público – é 
o caso das “situações” de Sigurdur Gudmundsson ou da fotonovela de Cláudia Jaguaribe, 
realizada com a participação de atores profissionais. Para Philip Auslander, a presença de 
um público inicial não tem real importância para a performance enquanto “entidade cuja 
vida continua através de sua documentação”.11 

Em alguns livros de artista, atores ou modelos são contratados para encenar diante da 
câmera, diferente do que acontece na maioria das performances, em que o corpo do 
próprio artista é o suporte para a obra. 

A dupla Claudia e Beatriz Jaguaribe utilizou a interação texto e imagem para construir, 
ao modo de uma fotonovela, uma narrativa cômica em Quem você pensa que ela é? O 
livro tem 38 imagens em tamanhos diferentes, que exploram as possibilidades visuais 
da diagramação e do enquadramento das histórias em quadrinhos. É a história de três 
personagens, interpretados por Taumaturgo Ferreira, Petê Marchetti e Xuxa Lopes, em 
uma trama amorosa que aborda o ciúme, a inveja e a percepção de cada um sobre o 
outro. Retratando os momentos banais e dramáticos que ocorrem no espaço doméstico de 
um casal, o livro Sweethearts, de Diana Michener (2009), foi protagonizado pelos atores 
Wallace Shawn e Deborah Eisenberg. 

A coleção de fascículos Amor e Felicidade no Casamento (2007) é um projeto experimental 
em design e fotografia realizado em parceria por Jonathas de Andrade e Yana Parente. 
Baseado no livro de mesmo título, o texto narra a relação de um casal dos anos de 1960, 
ano da publicação do livro. O projeto se apropria da estética da época para trazer “questões 
a respeito das estruturas morais que alicerçam os relacionamentos de classe média” e que 
veladamente se perpetuam mesmo com o passar das décadas. O artista Cristiano Lenhardt 
e a performer Luciana D’Anunciação interpretam o casal em crise.

FOTOGRAFIA PERFORMADA OU PERFORMANCE PARA A CÂMERA
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A maquiagem e o figurino contribuem para a criação de um personagem. De maneira 
provocante, a artista Cindy Sherman aparece em papéis femininos inspirados pelo cinema 
em The Complete Untitled Film Stills (2012). A série de fotografias em preto e branco, 
criadas entre 1977 e 1980, foi reunida pela primeira vez neste livro. A artista ordenou a 
sequência e incluiu uma fotografia que permanecia inédita, de um rolo de filme que havia 
desaparecido. O venezuelano Enrique Enríquez, disfarçado de gorila, faz uma crítica aos 
latino-americanos que se esforçam em imitar os costumes de europeus e norte-americanos 
durante suas viagens internacionais (Mono ve, mono hace).

A própria artista é apresentada como se fosse um personagem, como parte de uma 
narrativa ficcional. Inspiradas em notícias de jornais brasileiros envolvendo pessoas com o 
mesmo nome da artista Rosangela Rennó, as informações foram organizadas pela artista 
e recontadas, sob a forma de monólogos, pela escritora Alicia Duarte Penna em Espelho 
Diário (2008). Os 133 monólogos constituem o diário de uma personagem múltipla 
nomeada Rosângelas e condensam oito anos em um. 

A artista brasileira Gretta utiliza o corpo como objeto de trabalho, apresentando 
registros de seu próprio corpo na série Autophotos (1978). As distorções produzidas 
pelas expressões faciais exageradas são posteriormente deformadas pela manipulação 
fotográfica, transformando o rosto em uma máscara e a artista em diversas personas, 
construindo relações com a identidade feminina e suas várias manifestações culturais.

Gretta. Autophotos, 1978

Luiz Carlos Rettamozo. Ar Reta, 1981



Ida Applebroog. Sure, I’m Sure: a performance, 1979

 Daniela Maura. Manual de boas 
práticas, 2013 (pág. 38 e 39)
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A Performance para a página pode ser constituída por desenhos, diagramas ou fotografias 
que remetem ao espaço gráfico, a ação acontece nas páginas do livro. São obras 
concebidas considerando a estrutura da página ou do livro, como Michael Snow fez em 
Cover to Cover, apresentando a mesma imagem de uma pessoa de frente e de costas, 
repetindo a estrutura reto/verso da página. Alguns livros se destacam por sua relação 
com a representação cênica, como French Fries, de Warren Lehrer, que é uma peça teatral 
impossível de ser encenada nos palcos e que, por isso, existe apenas no livro. Mais do que 
nos outros livros de artista que tratam da performance de algum modo, fica evidente neste 
grupo de livros uma oscilação constante entre representação e apresentação. Os artistas 
utilizam procedimentos de representação gráfica para apresentar uma obra que não existe 
fora do livro e que nem existia antes do livro ser publicado. 

Para Allan Kaprow, um dos pioneiros da performance arte, a fotografia “tem uma função 
diagramática; ela deve condensar do modo mais gráfico possível, junto com as palavras, 
um tipo de estrutura informativa”. O artista utiliza modelos de tal maneira que a fotografia 
se torne “tão simples e direta quanto possível, de modo que, quando estiver combinada 
com o texto de uma peça particular em forma de livreto, pode ser lida assim como qualquer 
manual”12.

Um livro com desenhos, em alguns casos, também pode ser considerado uma performance. 
Em 1979, Ida Applebroog criou uma série de livretos que possuíam a mesma estrutura: um 
desenho que se repetia em várias páginas, acompanhado de um texto curto que modifica 
a interpretação da imagem. Todos os livros tinham como subtítulo “uma performance”.

O livro Manual de Boas Práticas, de Daniela Maura (2013), constitui-se da reencenação 
de fotografias que mostram um casal interagindo em diferentes situações. As cenas 
são fotografadas e posteriormente desenhadas e transferidas com papel-carbono para 
as páginas. O método de reprodução escolhido procura atualizar, em cada exemplar, o 
instante registrado nas fotografias. 

PERFORMANCE PARA A PÁGINA





A representação do corpo do artista na página pode levar em consideração os dois lados da 
folha como uma unidade, mostrando o artista de frente e de costas, como se a fotografia, 
bidimensional por definição, ganhasse volume, mesmo que tenha espessura mínima. Para 
realizar o seu famoso livro Cover to Cover, Michael Snow utilizou duas câmeras fotográficas 
posicionadas dos dois lados da porta, de modo a registrar simultaneamente dois pontos de 
vista para uma mesma ação. 

Durante o curto período que residiu no Brasil, a artista norte-americana Mary Dristchell 
participou de uma importante mostra de livros13 e contribuiu com um trabalho concebido 
para as páginas da revista Corpo Extranho. É uma sequência de fotografias mostrando a 
artista de quatro pontos de vista: de frente, do lado esquerdo, do lado direito e de costas. 
As imagens realizam o que o título descreve: duas folhas – quatro lados (1982). 

Uma “revista de invenção”, editada por Julio Plaza e Régis Bonvicino, Corpo Extranho 
é uma continuação da revista Poesia em Greve, também presente nesta mostra. Em seu 
editorial, os autores deixam clara a proposta de transformar o espaço da página em palco 
para a criação artística em todas as áreas, “e a reflexão, de preferência, dos próprios 
criadores sobre a criação (sua e alheia)”. O que eles pretendem? “Pensar, inclusive 
graficamente”. 

Mais duas revistas fazem parte desta exposição: Artforum, que dedicou um espaço para 
a publicação de artistas a partir dos anos de 1970, convidou o italiano Michelangelo 
Pistoletto para a edição de março de 1989; e Zero à Esquerda, uma revista que teve apenas 
um número e contou com Omar Khouri e Paulo Miranda como editores – os mesmos que 
fazem, desde 1975, a revista Artéria. Lenora de Barros, que teve seu trabalho Homenagem 
a George Segal publicado na Poesia em Greve, publicou na revista Zero à Esquerda (1981), 
com o título Poema, uma sequência de fotografias em que coloca a língua nas teclas de 
uma máquina de escrever.

O corpo do artista pode entrar no espaço gráfico, de maneira literal, pelo uso de fotocópias 
de fragmentos do seu corpo através da copiadora. Paulo Bruscky chama sua ação de 
“xeroperformance”, uma “parceria” com a máquina para a produção de imagens, 
enquanto Hudinilson Jr. simula a cópula na série Exercício de me ver (1981). As fotografias 
que mostram o artista nu em cima da copiadora fazem parte da documentação da 
performance ou se tornaram obras pelo valor de exibição?

Em performances que foram concebidas para a página, a fotografia pode receber 
intervenções gráficas e, com isso, representar uma ação que não existiu de fato. Os 
trabalhos fotográficos de Luiz Carlos Rettamozo afirmam uma poética entre a performance 
e a fotografia cuja fotografia não é o registro de uma ação ao vivo, mas o lugar de 
seu acontecimento. Em um cartaz chamado de Ocupação para um espaço sensível à 
anarquigrafia —projeto para a reconstrução do gesto suspeito, o artista foi fotografado 
pichando um muro em branco. Os gestos apenas simulam a ação, mas o desenho foi 
executado com um aerógrafo sobre o papel impresso. A pichação extrapola os limites do 
muro, passando a ocupar o espaço da página14. 
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A imagem também pode ser pensada como um diagrama da ação. A performance Domador 
de boca foi realizada, pela primeira vez, em 1976, em que Ivald Granato gesticulava, 
gritava, comia e vomitava. Depois, foi repetida em estúdio, para um ensaio fotográfico 
realizado por Julio Wakahara. O artista mexicano Ulises Carrión escreveu um longo poema 
de um só verso após ver as fotografias (Ivald Granato is the boa). Uma folha de acetato 
com um círculo colorido impresso foi inserida no livro antes de cada fotografia. Em cada 
situação, o círculo representa graficamente uma ação diferente: gritar, comer, vomitar, etc.

No livro de John Baldessari, as fotografias sequenciais registram o lançamento de uma 
bola efetuado pelo próprio artista. Em cada foto, são sobrepostas linhas horizontais nas 
cores primárias, como pautas musicais. Cada cor representa um movimento específico 
que acompanha o deslocamento das mãos ou dos pés, a altura das linhas é definida 
pela posição do artista na fotografia. Quando as bolas são lançadas no ar, elas passam a 
definir o traçado de acordo com a sua trajetória. Assim, com o movimento das páginas e 
a mudança dos traçados, são “produzidos” melodias e acordes diferentes, como o título 
indica (Throwing a Ball Once to Get Three Melodies and Fifteen Chords, 1975).

Uma famosa declaração do artista conceitual Lawrence Weiner afirma que a obra não 
precisa ser realizada e pode existir apenas como texto (ideia). O livro é o espaço mais 
adequado para um acontecimento que não poderia ocupar outros espaços. Um jogo de 
amarelinha é o ponto de partida para a construção de diagramas e frases que transformam 
o espaço do livro em algo que está entre o céu e a terra (La Marelle ou Pie in the Sky). 
O artista utiliza fotografias, mapas, diagramas, textos e desenhos para representar o 
movimento dos patos em um lago em Ducks on a Pond. Os livros de Weiner não são 
reproduções de obras ou textos que acompanham outras obras, eles são a própria obra15. 
Eles podem ser lidos como a partitura para uma performance e também como a própria 
performance, de modo que o livro é simultaneamente projeto e registro, obra e documento.

Os livros não mostram apenas uma narrativa, mas a narrativa acontece na própria página, 
o que fica evidente no jogo de sombras projetadas no livro de Janet Zweig (Heinz & Judy, 
1988). Em suas páginas, desenvolve-se uma encenação teatral, em que vemos apenas 
sombras das mãos e do perfil dos personagens. Junto com a sombra de pequenos pedaços 
de papel inseridos aqui e ali, a artista produz profundidade, assim, criando a ilusão 
de camadas sobrepostas na superfície plana da página, aumentando desta maneira o 
potencial dramático das cenas.

A peça teatral de Warren Lehrer & Dennis Bernstein é encenada nas páginas do livro. O 
cenário de French Fries (1984) é composto por ícones, placas e peças gráficas comumente 
encontrados em lanchonetes do tipo fast-food. Cada personagem é representado por 
um tipo de letra de uma cor diferente e a posição que os diálogos ocupam na página 
corresponde à posição dos atores em cena.
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Outra forma de apresentar uma performance a uma audiência maior, independente da 
distância geográfica ou da distância no tempo, é a elaboração de partituras ou instruções 
para que a performance possa ser realizada por qualquer pessoa, como acontece nas 
obras de artistas Fluxus, como Robert Filliou, Mieko Shiomi, Benjamin Patterson e Yoko 
Ono. A maioria deles produziu livros com pequenos textos que parecem poemas. O artista 
norueguês Kurt Johannessen escreveu pequenas propostas de “exercícios” que podem ser 
realizados pelo leitor, aproximando-se das propostas do Fluxus (Exercises, 2013). Em um 
dos textos, ele propõe: “Pegue um livro sobre aviões na biblioteca. Penteie seu cabelo para 
trás”. Mas se o que os aproxima de um livro de poemas é a dimensão poética dos textos, 
existe uma diferença de intenção: a possibilidade ou a impossibilidade de realização das 
ações propostas nestes livros. Nesses casos, o livro deixa de ser um produto ou resultado 
de uma ação para se tornar uma proposição ou instrução para a realização de uma ação 
artística.

Grapefruit é uma obra de Yoko Ono que consiste em instruções subversivas e poéticas para 
a arte e para a vida. O texto é bem-humorado e regularmente induz sorrisos, incentivando 
seus leitores a pensar abstratamente, artisticamente, de forma criativa e irreverente. A 
artista escreveu também algumas Instruction Paintings (1995), pinturas que existem 
apenas dentro da cabeça do leitor.

Robert Filliou declara que o espaço reservado para uso do leitor é igual ao usado pelo 
autor em Teaching and Learning as Performing Arts. Ao intervir no livro, o leitor deixa 
de ser parte da audiência para se tornar performer, se assim o quiser. Contando com a 
participação de John Cage e Joseph Beuys, entre outros, o objetivo do livro é mostrar 
como podem ser resolvidos os problemas de ensino e aprendizagem com a aplicação de 
técnicas de participação desenvolvidas por artistas em happenings, events, action poetry, 
environments, poesia visual, filmes, performances de rua, jogos, correspondências, etc.

Outra obra colaborativa de Filliou, Poéme Collectif, é um livro em branco. A capa indica a 
autoria de Robert Filliou & Cie. O texto breve do início consiste em “instruções”: o leitor 
deve escrever “o nome de 5 a 7 objetos – coisas, emoções, sentimentos, etc. – que deseja 
se desembaraçar”. Cada página deve ser preenchida por uma pessoa diferente, de modo 
a formar um único poema.

INSTRUÇÕES/PARTITURAS

Warren Lehrer & Dennis Bernstein. French Fries, 1984



O legado dos anos 1960 é atualizado nas propostas de jovens artistas que procuram 
aproximar a arte do cotidiano, criando obras despretensiosas. Felipe Bittencourt, inspirado 
na canção “Diariamente”, composta por Nando Reis e Marisa Monte, repetiu a tarefa de 
pensar em uma performance todos os dias ao acordar, desenhá-la e postar o desenho em 
um blog (criado com essa finalidade) até as 10 horas de cada manhã. Assim se sucedeu dia 
após dia, página após página, de 08 de dezembro de 2010 até 07 de dezembro de 2011. 
O artista fez 365 propostas de performances diárias sem, no entanto, realizar nenhuma. 
Elas foram reunidas em Performance Diária, publicado em 2012.

O Performer é um personagem fictício, para quem Fabio Morais criou 21 performances 
que apresenta em forma de texto que mesclam elementos da crônica, documentação 
ou apenas descrições de performances. Em 2009, o artista editou um livro com as 21 
performances, com direito a uma performance bonus track.

Uma das obras mais famosas do compositor John Cage é uma peça para piano que 
consiste em quatro minutos e 33 segundos de silêncio. A partitura da peça, sem pautas 
ou notas musicais, consiste apenas em uma instrução verbal para o intérprete (4’33’’, 
1986). Conhecido por suas performances e happenings, Dick Higgins também foi músico 
e compositor. Assim como George Brecht e Alan Kaprow, foi aluno de John Cage. Suas 
partituras combinam desenhos, fotografias solarizadas e diagramas, acompanhados de 
instruções para a execução das peças. 

Uma partitura para violino e cravo, Ten ways of looking at a Bird, é uma peça em dez 
movimentos, com duração de 80 segundos cada. São nove fotografias monocromáticas de 
um rapaz nu (uma delas ocupa uma página dupla). O instrumentista deve utilizar como 
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referência as variações de tonalidades da fotografia, ou a posição da figura na página como 
indicação para a execução da peça. Variations on a natural theme é a peça complementar, 
com fotografias de uma moça nua. Em outra partitura, Twenty-six mountains for viewing 
the sunset from, os desenhos e grafismos devem ser interpretados por quatro cantores, 
dois percussionistas, dois pianistas, dois violinistas, um violoncelista e três dançarinos 
(opcional). 

Dick Higgins compôs muitas peças para piano, como pode-se observar em Piano Album: 
Short Piano Pieces (1980). Piano Sonata #2 consiste em um conjunto de folhas de acetato 
coloridas, com desenhos de setas em diferentes tamanhos e posições, apontando para 
várias direções. As folhas devem ser colocadas sobre qualquer partitura para piano 
existente. Ao encontrar uma seta, o pianista pode escolher segui-la ou não; uma seta 
apontando para a esquerda indica que a música deve ser tocada de trás para frente... 

As onomatopeias utilizadas em histórias em quadrinhos são o tema do livro-partitura 
Stripsody, do italiano Eugenio Carmi (1966). O livro vem acompanhado de um compacto 
de vinil com o áudio da partitura e um pequeno glossário de onomatopeias. 

Um mapa com a indicação de percurso é outro tipo de partitura. O roteiro de Buenos 
Aires Tour foi construído ao reproduzir o traçado de um vidro quebrado sobre o mapa 
da cidade. O livro de Jorge Macchi apresenta oito itinerários com 46 pontos escolhidos 
e documentados através de textos, imagens fotográficas e informação sonora, além de 
cartões postais, cartas e selos. A obra surge como um convite ao leitor para conhecer os 
lugares através de um guia que subverte a função usual do guia turístico para lançar um 
olhar mais apreensivo sobre o caminho e as coisas do cotidiano.

Dick Higgins. Piano Album 1984 Moacy Cirne.  Objetos Verbais, 1979



O livro de Bas Jan Ader contém cenas da performance The Boy Who fell over Niagara 
Falls. Duas semanas de leitura da incrível história publicada no Reader’s Digest, realizada 
na Galeria Art & Project de Amsterdã, em 1972. O garoto mencionado no título é a única 
pessoa que caiu nas cataratas e sobreviveu à queda. O livro foi publicado vinte anos depois 
da performance e reproduz o texto lido por Ader e as fotografias do artista em silêncio, 
sentado em uma poltrona com o livro aberto.

Se a performance implica o real, através da presença física do corpo,16 a leitura de certos 
livros de artista coloca o corpo em uma postura ativa e, portanto, performática. Dizem que 
a performance só pode viver se for apresentada de novo. Alguns tipos de texto dependem 
da leitura para ganhar vida — quando leio Shakespeare em voz alta, Hamlet fala por 
minha boca. Momento Vital é um texto manuscrito que aparece um pouco a cada página, 
até a conclusão da ideia. A primeira palavra é “eu”, a última é “fim”. A obra integra o 
leitor, o ato de ler e o próprio caderno que ele tem nas mãos. O livro, que tem a leitura 
como tema, foi apresentado em uma performance de Vera Chaves Barcellos realizada em 
1979 e reencenada em 2013. 

Um livro de artista é um tipo de obra cujo sentido é dado à medida que as páginas são 
viradas, à medida que percebemos sequencialmente sua estrutura. A nova arte de fazer 
livros “cria condições específicas de leitura”17. Publicado em 1990, Lire é um trabalho 
sobre as propriedades visuais da palavra impressa. Giovanni Anselmo, um dos membros 
fundadores do movimento italiano Arte Povera, consegue promover o “encontro físico” 
entre o espectador e a leitura, utilizando o mínimo de elementos: apenas uma palavra e o 
movimento sequencial das páginas. A princípio, a palavra “lire” diminui a cada página, até 
desaparecer. Na medida em que o livro vai sendo folheado, o tamanho das letras aumenta, 
de maneira que, no final, o preto invade todo o espaço da página e a palavra se torna 
ilegível. 

A LEITURA COMO PERFORMANCE
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Vera Chaves Barcellos. Momento Vital, 1979-2013

Bas Jan Ader. The Boy who fell from Niagara Falls, 1992(pág. 52 e 53)





No verão de 1993, o pintor Laurent Marissal empregou-se como supervisor do Museu 
Gustave Moreau. De abril de 1997 a janeiro de 2002, ele fez dessa alienação o assunto 
de sua prática, utilizando o tempo de trabalho vendido ao Ministério da Cultura para 
fins pictóricos. Transfigura sua força de trabalho vendida ao museu e reapropria-se de 
um tempo meio de subsistência, transformando-o em tempo meio de existência. Essa 
desalienação, cujo principal privilégio é a recuperação do tempo, materializa-se em ações 
ligadas à sua prática: pintar, escrever, ler... (Pinxit 1997-2003).

Os livros também podem ser pensados como parte de uma performance. Todos os desenhos 
do Dicionário Ilustrado, de Gareth Long & Derek Sullivan (The Illustrated Dictionary of 
Received Ideas, 2010), foram realizados em espaços públicos (museus, galerias ou livrarias 
especializadas em livros de artista, como a Printed Matter, em Nova York, ou ArtMetropole, 
em Toronto). Cada edição do livro é atualizada conforme o andamento do projeto, usando 
tecnologia de impressão por demanda. Cada sessão de desenho é uma performance 
realizada em uma mesa-escultura, uma versão de uma mesa dupla que aparece descrita 
em Bouvard e Pécuchet, o romance inacabado de Gustave Flaubert. O verbete “artista” é 
um desenho que mostra a dupla de artistas em sua mesa de trabalho, idêntica à que teria 
sido utilizada pelos dois copistas do romance. As últimas páginas do livro não possuem 
desenhos, apenas o verbete impresso do Dicionário Ilustrado - um convite à participação 
do leitor.

Diferente de outras obras em que o texto e as fotografias registram um acontecimento 
e, depois, são apresentados em forma de livro, as performances também podem ser 
realizadas tendo o livro como meta. 

Utilizando metodologias adotadas por investigadores criminais, o livro Royal Road Test é 
resultado da colaboração entre Ed Ruscha, Mason Williams e Patrick Blackwell. Apresenta 
a documentação de uma antiga máquina de escrever da marca Royal que foi arremessada 
de um carro Buick LeSabre em alta velocidade. Ruscha faz o papel do condutor; Blackwell, 
do fotógrafo; e Williams, do “lançador.” O livro faz uma análise fotográfica dos destroços 
da máquina de escrever espalhados ao longo de vários metros quadrados. As imagens 
individuais são insuficientes para dar a entender o que aconteceu, e o espaço do livro, por 
comportar textos e imagens, é o lugar adequado para a apresentação da performance. 
O livro como um todo ganha a força de um argumento, uma demonstração em que uma 
imagem ou texto em uma página é a consequência lógica da página precedente. 

Ruscha, um dos artistas pioneiros do livro, é o mais citado/plagiado/homenageado em 
outros livros. Um grupo de artistas chamado The Performance Re-enactment Society 
publicou, em 2011, Salad Dressing. De acordo com o próprio grupo, fizeram um cover 
do livro Crackers (1969). Considerando o livro Royal Road Test como um conjunto de 
instruções, 78 alunos recortaram todas as palavras de A interpretação dos sonhos, de 
Sigmund Freud. No domingo, 1º de junho de 2003, o artista, Simon Morris (lançador), 
lançou aproximadamente 222.704 palavras para fora da janela de um Renault Clio 
Sport, em Redbridge Road, Crossways, Dorset. A ação, chamada de Royal Road to the 
Unconscious, libertou as palavras da unidade estrutural do texto de Freud, uma vez que as 
submeteu a um “momento aleatório” —um ato aparentemente insano. 

Existem performances de duração prolongada, uma ação que se desenvolve durante certo 
período, abrangendo semanas ou meses, o que torna impossível a apresentação ou o 
registro integral. O livro é uma forma de dar acesso à obra, como na coleção Documento 
Areal, livros publicados por André Severo e Maria Helena Bernardes.

Onze projetos de Dora García voltados para a performance são documentados por meio 
de cartas, e-mails e outros elementos da correspondência privada da artista com vários 
intérpretes, sejam colaboradores diretos, sejam simples espectadores. Steal This Book não 
é uma tentativa de representar as peças nas quais se baseia. Parte romance epistolar, parte 
rascunho de roteiro e parte manual do usuário, o livro propõe um conjunto de debates, 
perguntas sem respostas e divagações intermináveis em lugar da crítica ou da voz da 
artista. Contrariando a ideia de que os livros de artista são obras de tiragem reduzida, a 
primeira edição deste livro é de quinze mil exemplares.

AÇÕES
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Simon Morris. Royal Road to the Unconscious, 2003



Uma ação direta nas páginas, realizada pelo próprio artista ou seguindo as instruções 
deixadas por ele, tem como resultado um livro: um disparo de revólver em cada um dos 
cem exemplares da edição (Nuno Ramos), cortes e rasgos no papel (Maciunas), os pés ou 
as mãos entintados (Bruscky, Nédélec). A ação performática tem o livro como meta, não 
existe de forma independente do livro. Ao mesmo tempo, o livro deve sua existência à 
performance que lhe deu origem.

O título Squares with sides and corners torn off (1974) descreve as imagens e, ao mesmo 
tempo, serve como proposição, é o ponto de partida para a criação das imagens: em 
cada página é mostrado um quadrado preto com um dos cantos rasgados, em todas 
as combinações possíveis. Assim como em muitas obras conceituais de Sol LeWitt, não 
existem marcas autorais e a ação pode ser realizada por qualquer pessoa. 

Do mesmo modo que uma performance pode ser reencenada, o gesto que deu origem a 
um livro de artista pode ser realizado novamente para produzir a reedição de uma obra. 
Assim, foi possível fazer uma segunda edição, póstuma, de um livro de George Maciunas. 
A primeira edição de Flux Paper Events foi realizada em 1976, com tiragem de apenas 
500 exemplares, e a segunda edição foi publicada 22 anos depois, em 1998. O livro não 
apresenta textos ou imagens, exceto na capa. Seu conteúdo consiste inteiramente no 
suceder de ações destrutivas em suas páginas, que se apresentam rasgadas, amassadas, 
cortadas, grampeadas, furadas, manchadas ou mesmo grudadas. Balada é outro exemplo 
de ação destrutiva do livro, desta vez realizado por Nuno Ramos: o livro possui 896 páginas 
atravessadas por um projétil de revólver que se aloja à altura da página 700. O que é a 
obra neste caso? É a ação em si ou o que resulta da ação?

Em alusão à dança, o artista Paulo Bruscky deixou as marcas do seu sapato no livro/cartaz 
Com passos em A2. O título remete ao formato do papel utilizado em uma série de livros 
publicados por Regina Melim .

TRAÇOS
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Paulo Bruscky. Com passos em A2, 2011



Publicado em 2013, Feuilleté traduz o folhear a partir de uma série de páginas em branco 
que possuem apenas rastros dessa ação. O livro de Julien Nédélec é composto inteiramente 
de impressões digitais e manchas de tinta preta deixadas pelo tatear curioso dos dedos do 
artista sobre a superfície em branco das páginas. A procura pelo conteúdo é, ao mesmo 
tempo, ato e tema. Assim como cada leitura é única, não existem dois exemplares idênticos 
deste livro.

Outra forma de tensionar a relação entre único e múltiplo é observada no livro de Santiago 
Sierra, produzido por um grupo de trinta trabalhadores desempregados, contratados por 
ele para realizar a performance El trabajo es la Dictadura (2013). A ação consistiu em 
escrever com caneta esferográfica, durante cerca de oito dias, repetidas vezes a frase “El 
trabajo es la Dictadura” nos mil exemplares do livro.
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Julien Nédélec. Feuilleté, 2013

Santiago Serra. El trabajo es la Dictadura, 2013 (pág. 59)



PERFORMATIVO

O termo performativo, no campo das artes visuais, “é usado simplesmente para descrever, 
identificar ou quantificar certo trabalho artístico que tenha relação com a performance ou 
tenha atributos conectados à performance”19. Nos exemplos a seguir, a aproximação entre 
livro e performance é dada por uma estrutura material que convida o leitor ao manuseio. 
A encadernação (ou sua ausência) permite que o livro seja reconfigurado pelo leitor, 
realizando combinações a partir de um grupo limitado de temas (palavras ou imagens). A 
leitura não é apenas um ato intelectual, uma atitude corporal passiva diante da obra, mas 
um gesto, uma ação física, em que virar as páginas pode fazer surgir um novo desenho ou 
um texto inédito. 

Em 1949, o designer italiano Bruno Munari começou a criar “livros ilegíveis”, que abrem 
mão de toda pretensão de comunicação textual em favor da estética pura. Estes livros 
usam páginas com cores vibrantes e cortadas estranhamente para comunicar por meio 
das formas e das cores, sem nenhuma informação escrita. Os cortes permitem que se veja 
mais de uma página ao mesmo tempo, de modo que, ao virar as páginas, surgem novas 
cores formando uma nova configuração. Munari apresentou o protótipo de uma versão 
para produção em larga escala em 1984, chamado Libro Illegibile MN 1. Desde então, o 
livro teve inúmeras reedições.

O livro de Jan Voss, cujo título em português é A espera (Wartelist), não possui encadernação. 
Mostra, do lado esquerdo da folha, uma pessoa sentada esperando o ônibus e, na outra 
extremidade, aparece o coletivo se aproximando. Outra folha, inserida depois, mostra 
apenas a estrada e a vegetação ao redor, sem nenhum outro elemento no cenário. O verso 
da folha é idêntico, como uma continuação da estrada. De que maneira o leitor interfere 
na ação? O livro é vendido em folhas avulsas, quanto mais folhas forem compradas, maior 
é o tempo de espera até a chegada do ônibus. 

Em Colidouescapo, o poeta brasileiro Augusto de Campos propõe um exercício de 
composição em que os fragmentos vocabulares se encontram e desencontram, formando 
ora palavras conhecidas, ora novas palavras imprevistas. As folhas avulsas e dobradas ao 
meio permitem a constante reordenação das palavras, formando versos novos. Como se o 
poema surgisse apenas no instante em que o livro é manipulado.

A encadernação com dois espirais metálicos faz do livro Los heroes populares de la 
mitología urbana (2003) uma apresentação de luta livre ao vivo. Conforme são viradas 
as páginas, forma-se uma nova dupla de lutadores e a página vira um ringue de combate. 
O livro foi elaborado a partir de uma série de clichês tipográficos de cartazes de luta 
apropriados por Martha Hellion. 
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Jan Voss. A espera(Wartelist), 1984



Muitos dos livros de Richard Long registram suas caminhadas em lugares ermos, paisagens 
desertas. Dartmoor (2006) apresenta a documentação de uma caminhada de oito dias 
realizada no território situado no condado inglês de Devon. A obra inclui fotografias de 
vistas com pilhas de rochas e névoa, córregos, flores silvestres desabrochando, vegetação 
local e todas as formas possíveis de nuvens. As páginas são cortadas em três seções e 
permitem a recombinação de diferentes tipos de céu, linha do horizonte e vegetação, 
mostrando um tipo de equivalência entre a caminhada e o virar de páginas.

Doble Faz, do colombiano Nicolás Paris, consiste em uma série de desenhos que podem 
ser transformados quando o canto da página é dobrado. Assim, o desenho de um homem 
pode ganhar um chapéu, a sombra projetada de uma árvore pode mudar de direção, 
situações novas podem acontecer a cada dobra. O manuseio é exigido pelo livro, que tem 
as páginas vincadas esperando que o leitor faça as dobras.

Constituído por doze poemas tridimensionais, o livro Poemobiles (2012) invoca a 
participação do leitor para movimentar suas peças. Augusto de Campos e Julio Plaza 
trabalharam, em colaboração, em um esforço para integrar texto e imagem de modo que 
o manuseio dos cartões com recortes e dobras revele outros textos, formas e cores. O livro 
enfatiza o processo, pois o movimento produzido pelo manuseio faz parte da experiência. 
Uma obra em movimento, como o próprio título indica. 

Esta exposição foi pensada de modo a mostrar as conexões e ligações entre as obras, pois 
considero esta abordagem mais apropriada do que uma perspectiva histórica. Ao olhar 
este conjunto de obras, percebo que ainda não sei responder uma pergunta formulada há 
bastante tempo - o que pode o corpo? O que um livro pode? Mais do que dar respostas, 
espero que este texto possa produzir mais perguntas.
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Yet. The book as a performance

Although it may be repeated or reenacted, each performance is a unique event, which, 
most of the times, depends on the presence of the artist. Different from the theatrical 
enactment, the performance does not present the illusion of events, but, on the contrary, it 
presents real events as a form of art1. Many artists started to record such events in films, 
videos, photographs, texts, drawings and scores. Such records frequently start appearing in 
the pages of artist books, art works intentionally composed as the unfolding of performatic 
actions.

The artist books are works of art that can follow us anywhere anytime. This exhibition 
shows a group of art works that are performance and books at the same time, so that what 
was temporary becomes permanent, what was unique can be indefinitely repeated. The 
page sequence of the book may of the performance last longer, as if it were continuous, or 
as if it went back to the start every time the book opens. Regarding the video record, the 
book has the leverage of a direct interaction, in which the pages can be turned according 
to the reader’s will.

All the works hereby presented have in common the notion of experience, and depend on 
the interaction of the body and mind of the audience. Moreover, most of these books have 
cost, at the time of their release, the price of a movies ticket, so that anyone could have a 
work of art in their homes, that is, a portable aesthetic experience. 

The artist books connected to the performance are a little known section of the contemporary 
artistic production. From the photographic record of a performance, that may or may not 
involve verbal accounts, to the performances enacted in front of a camera; the scores and 
instructions to the performances, graphically enacted, or that take place in the space of 
a page, to performatic readings. Also as a part of the exhibition, there is a set of books 
whose structure requires handling, and therefore cannot be presented in any other way, or 
environment: they place the reader in the performer’s shoes.

DOCUMENTS

The recording of a performance may resemble a verbal account, a narrative, or a descriptive 
text that can be so detailed as to register every movement of the artist’s body. 

The acronym of the title, foew&ombwhnw (which stands for Freaked Out Electronic Wizards 
& Other Marvelous Bartenders Who Have No Wings, 1969) written in gold on the cover of 
the book, and the art work’s bookbinding styled in a book of prayers fashion, show Dick 
Higgins’s interest both for classic and experimental forms. The pages are divided in two 
columns, each containing a type of text: essays, short plays, drawings, poems, scripts of 
performances.

In contrast to the refinement of Higgins’s book, the simplicity of its three notebook 
facsimiles by George Brecht, written from 1958 to 1959 (Notebooks I, II, III, 1991) is 
evident. Each notebook contains notes from John Cage’s classes in New School for Social 
Research. The artist records ideas and proposals of actions. 

Fidget is the transcription of each movement made during 13 straight hours of June 16, 
1997. This day has been known as Bloomsday, when the events lived by the character 
Leopold Bloom, from the book Ulysses, by James Joyce, are celebrated. Published in 1922, 
Joyce’s book has been known to describe, in many points, aspects of the human physiology, 
and the stream of consciousness of the character during an entire day. Suggesting to think 
of the body as an object of study, the artist Kenneth Goldsmith attached a microphone to 
his chest, and described all the movements made in a certain period of time, reducing the 
body to a catalog of mechanical movements.

The publication space can transform into physical space, into the place where an event 
happens, whether as a performance or an exhibition. Antonio Manuel’s exhibition in the 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Museum of Modern Art of Rio de Janeiro - 
MAM) was denied by the censorship, so it occupied the pages of O Jornal (The Journal) on 
July 15, 1973 (From 0 to 24 Hours). According to his statement:

An exhibition in the MAM was denied in 1973, a harsh period with censorship 
and craziness. Then take the censored exhibition and transform it into iconographic 
material, gather a couple of texts, create a newspaper-like structure, therefore 
inventing a new kind of platform to expose the prohibited works. Then later 
manage to have the result published in a six-page section of O Jornal, which made 
the exhibition function independently from museums, dictatorship, censorship, etc. 
lasting 24 hours, which is the lasting period of a newspaper.2 



In this sense a catalog may be considered an autonomous work, since it creates a new 
situation. The information about the work is confounded with the work itself. Sometimes the 
work only exists (or is possible) on the pages of the book, as in the Catálogo de projetos & 
realizáveis (Catalog of possible projects) by Paulo Nazareth.

Situaties (1980), is both a catalog and an artist book. This small brochure contains a series 
of photographs by Sigurdur Gudmundsson in many uncommon and poetic situations. The 
photographs are unique; each work is singular, according to the singularity of each situation 
captured. However, the ‘purpose of most of the documentation of the performance art is to 
make the work of the artist accessible to a bigger audience,’3 and one of the most efficient 
ways to make that possible is the artist’s publication. 

The documentation of a performance usually should associate text and image, because 
in some cases the photographs are not sufficient to reconstruct the action. To Marina 
Abramovic, the photograph or the video ‘any of these fulfills the real presentation of 
performance:; there’s always something missing.’4 The photographs are associated to 
a verbal account, a descriptive text or a narrative that may take the form of a diary, a 
biography or a report.

‘To those who see the photograph of a performance, the acquisition of the image is made 
through information, not experience.’5 Some experiences are impossible to share with the 
audience, unless as an information. The book Facsimile, published in 1979 by the Núcleo 
de Arte Contemporânea of the Federal University of Paraíba (Nucleus of contemporary art), 
portrays photographs and notes from the artist Artur Barrio making comments on a few 
of his actions. The manuscript seems to be a copy of his notebooks, a personal record that 
mixes the description of an action and the sensations and thoughts of the artist while 
executing it.  

One of the pioneers of the performance art in Brazil, Ivald Granato, collected photographs, 
photocopies, collages and paper clippings in the book Art Performance 1964/1978. The 
borderline between life and art, work and documentation, is usually crossed - a paper 
headline informs that the artist’s wedding gathered 10 thousand people in a public square, 
which became a big event.

The biography of the architecture student Marcelo do Campo, written by Dora Longo Bahia, 
recover the performances, videos and actions that supposedly took place between 1969 
and 1975. The artist confounds on purpose document and art work when showing the 
black & white photographic records as if they were authentic. The documentation is usually 
understood as a supplement of the work - the event needs the photograph as a proof or 
evidence to confirm that it actually happened.

All the images of the book were forged as to be attributed to someone else, from another 
time, actions that happened recently. We are facing ‘performed photographs’, cases in 
which the ‘The space of the document (whether visual or audiovisual) thus becomes the 
only space in which the performance occurs. [inserir nota: PAJ 84, 2006, p.2]

Common or everyday situations, as riding a bicycle, sleeping, brushing teeth, smoking a 
cigarette or climbing stairs may also be a theme for performances. It is an attempt to bring 
art and life together, blurring the limits between the two domains, and, at the same time, 
introducing a little humor to the circumspect world of art.

Published for the first time in 1972, the book Oh, the Grand Old Duke of York was produced 
as flipbook. The book presents a sequence of images of the artists Gilbert & George walking 
down an imponent stone stairway towards the audience. The title is an allusion to a known 
English song, indicating the rhythm in which the action happened and the pages should 
be turned. ‘Through the presentation of the photographs and their actions, the artists take 
them over as part of a performance.’7  

In Lost Day (1996) the action lasts only a few seconds, in which Gilbert draws on a 
cigarette, looks down for a moment, and then turns to George. The brevity of the gesture 
is unnoticed in the instant that it happens, but the record makes the perception of a small 
but significant action possible, the look of involvement between the two artists. As in 
many works presented in this exhibition, ‘it is only through his documentation that his 
performance exists qua performance [PAJ 84, p.4]’8 because without the photographic 
record this would be just another action amongst other everyday actions.

Franco Vaccari registers a ‘real time exhibition’ in which people slept inside the gallery 
in an environment prepared with sleeping bags placed over a hard wood square base.  
(Esposizione in tempo reale n. 9: i sogni, 1975) Alongside the photographic record that 
changes the perception of the action, there is a significant displacement of the use of 
space; what was public becomes intimate.

On one of the activities created by Allan Kaprow, a group of two men and two women 
reenacted a telephone conversation following a script elaborated by the artist (Satisfaction, 
1976). On the end of the publication Kaprow discusses a range of social and emotional 
interactions that this exercise that appeared to be simple can and intends to create.

On his homage to the sculptor George Segal, known for his plaster pieces, Lenora de 
Barros transforms the action into something unexpected and poetic - the foam created 
by the tooth paste occupies the entire face and head of the artist creating an amorphous 
white mask, as the pieces by Segal. In turn, David Horvitz pays homage to Bas Jan Ader and 
enters the ocean riding a bicycle on a video that he attributed to the missing artist.. Whilst 
Lenora displays side by side a sequence of photograms of the video, occupying a page of a 
magazine, Horvitz preferred to make a flipbook from the video.9 

The performance is the confluence of numerous artistic manifestations, which gathers 
painting, sculpture, music, theater, dance, literature.

An artist book is the kind of work that combines spatial and temporal elements (a sequence 
of spaces), and, for this reason, it was called intermedia by Dick Higgins. The performance 
and the artist book are two artistic manifestations that emerged in the 1960’s, when the 
distinctions between various disciplines were questioned by artists that produced works 
that do not fit the traditional categories (painting, sculpture, etc.).



In one of his performatic actions, José Roberto Aguilar simultaneously paints both the 
canvas and the naked bodies of models. The book Tantra Coisa contains records of this 
process with comments made by the artist himself. As with painting, the book is constructed 
in layers: the canvas, the model’s body, the photograph, the comment, the painting over 
the photograph. 

The work of the Danish artist Finn Thybo Andersen, with images of him jumping around the 
word ‘IT’, a little bigger than himself (I Am Jumping Around It, 1997), is a counterpoint to 
the singing sculpture of Gilbert & George (Singing Sculpture, 1993). To the British duo, that 
even performed in numerous cities in the world for up to eight hours straight, the book is a 
form of presenting a live sculpture without the need of their physical presence.

Exploring the relationship between action and music, Benjamin Patterson, one of the 
cofounders of Fluxus, created musical compositions for the body in movement. His ‘scores’ 
from Methods & Process combine texts, photographs and diagrams to represent the 
movement.

The writer Paul Auster used certain events of Sophie Calle’s life to create a character for 
his novel Leviathan. In turn, Sophie Calle decided to join reality and fiction, with actions 
attributed to Auster’s character, presented in a series of seven books called Double Game. 
The third volume (Les panoplies) presents the artist doing a striptease in a club close to her 
grandparents’ home, and for this reason she wears a blond wig to avoid being immediately 
recognized. 

PERFORMED PHOTOGRAPHY OR PERFORMANCE FOR THE CAMERA

Some performances are conceived and reenacted with the photography as a goal, which 
implicates a technical accuracy, much different from the precarious photographic records 
from the 1960’s and 1970’s. After all, ‘the performing artists interested in preserving their 
work, rapidly became aware of the necessity of acting for the cameras.’10 That is when 
the performances oriented for the camera emerged, works that did not exist in a form 
other than a photograph, and dispensed the presence of the audience – that is the case of 
the ‘situations’ by Sigurdur Gudmundsson or Cláudia Jaguaribe’s photo novel, performed 
with the participation of professional actors. To Philip Auslander, the presence of an initial 
audience is not relevant for the performance as ‘an entity whose life continues through its 
documentation.’11 

In some artist books, actors or models are hired to act in front of the camera, different from 
most performances, in which the body of the artist himself is the base of the work.

The Cláudia and Beatruz Jaguaribe duo used the interaction text and image to create, 
as a photo novel, a comical narrative in Quem você pensa que ela é? (Who do you think 
she is?). The book has 38 images in different sizes that explore the visual possibilities of 
the layout and the framing of the comic books. It is the story of three characters, played 
by Taumaturgo Ferreira, Petê Marchetti and Xuxa Lopes, in a love plot that approaches 
jealousy, envy and the perception of one another. Portraying common and dramatic 
moments that occur in the domestic environment of a couple, the book Sweethearts by 
Diana Michener (2009) has Wallace Shawn and Deborah Eisenberg as leading characters.   

The collection of installments Amor e Felicidade no Casamento (Love and happiness in 
marriage – 2007) is an experimental project in terms of design and photography in a 
partnership with Jonathas de Andrade and Yana Parente. Based on the homonym book, 
the text narrates the relationship of a couple in the 1960’s, when it was published. The 
project embraces the aesthetics of that period to bring ‘matters regarding the respect 
of the moral structures that lay the foundation of middle class relationships’, and in a 
concealed way perpetuate even with the passing of decades. The artist Cristiano Lenhart 
and the performer Luciana d’Anunciação play the couple in crisis.  



The makeup and dressing contribute to the creation of a character. In a provoking way, the 
artist Cindy Sherman appears in feminine roles inspired by the cinema in The Complete 
Untitled Film Stills (2012). The series of black and white photographs, created between 
1977 and 1980, was collected for the first time in this book. The artist sorted the sequence 
and included a photograph that was still unknown from a film roll that had been lost. 
The Venezuelan Enrique Enríquez, disguised as a gorilla, criticizes Latin-Americans that 
struggle to imitate European and North-American customs during his international travels 
in Mono ve, mono hace.

The artist herself is introduced as if she were a character, as part of a fictional narrative. 
Inspired by the news in the Brazilian papers involving persons with the same name as the 
artist Rosangela Rennó, the paper clippings were organized by the artist and rewritten as 
monologues by the writer Alicia Duarte Penna in the book Espelho Diário (Daily Mirror)
(2008). The 133 monologues are arranged as a diary of a multiple character named 
Rosângelas, and compresses eight years in one.

The Brazilian artist Gretta uses the body as an instrument of work, presenting records of 
her own body in the series Autophotos (1978). The distortions produced by exaggerated 
facial expressions are then deformed by photographic manipulation, transforming the face 
into a mask, and the artist into numerous personas, relating it with the feminine identity 
and its many cultural manifestations.

 

PERFORMANCE FOR THE PAGE

The performance for the page can be a collection of drawings, diagrams or photographs 
that refer to the graphic space. The action takes place on the pages of a book. These are 
works of art conceived considering the structure of the page or the book, as did Michael 
Snow in Cover to Cover, presenting the same image of a person both from the front and 
the back, repeating the structure front/back of the page. Some books are highlighted by 
their relationship with the theatrical reading, as the play French Fries by Warren Lehrer, 
impossible to be played on a stage; therefore, it only exists within the book. More than 
in other artist books that somewhat deal with the performance, it is evident in this group 
of books a continuous variation between acting and presenting. The artist use graphic 
reading techniques to present a play that neither exists outside the book nor existed before 
the book was published.

To Allan Kaprow, one of the pioneers of the art of performance, the photograph ‘has a 
diagramic function; it should condense in the most graphic way possible along with the 
words, a kind of informative structure.’ The artist uses models in such a way that the 
photograph becomes ‘as simple and direct as possible, so that, when the photograph is 
combined with the text of a particular play in the form of a booklet, it may be read as any 
manual.’12

In some cases, a book with drawings may also be considered a performance. In 1979, 
Ida Applebroog created a series of booklets with the same structure: a drawing that was 
repeated in every page, accompanied by a short text that modified the interpretation of the 
image. All the books had the subtitle ‘a performance.’

The book Manual de Boas Práticas (Good practice guide), by Daniela Maura (2013), is a 
reenactment of photographs that presents a couple interacting in different situations. The 
scenes were photographed, and later drawn and transferred to the pages using carbon 
paper. The reproduction method that was chosen should update, in each exemplar, the 
instant captured in the photographs. 

The representation of the artist’s body on the page may consider both sides of the sheet 
as a unit, showing the artist both from the front and the back, as if the photograph, 
which has two dimensions by definition, gained volume, even within minimal thickness. To 
enact his famous book Cover to Cover, Michael Snow used two photographic cameras on 
tripods positioned on both sides of a door, so that the two points of view were captured 
simultaneously for the same action.



During her short residency in Brazil, the North-American artist Mary Dristchell participated 
in an important book exhibit,13 and made a contribution to the magazine Corpo Estranho 
(Strange body). The work, conceived for the pages of the magazine,  is a sequence of 
photographs showing the artist from four points of view: from the front, the left, the right, 
and the back. The images perform what the title describes as two pages - four sides (1982).

The ‘invention magazine,’ edited by Julio Plaza and Régis Bonvicino, Corpo Estranho, is a 
continuation of the magazine Poesia em Greve (Poetry in Strike), also present in the book 
exhibit. In the editorial, the authors make clear the purpose to transform the space of the 
page into a stage for the artistic creation at all areas, ‘and the reflection, preferably from 
the creators themselves, about their creation (theirs and from others).’ What do they intend 
to do? ‘To think, even graphically.’

Two more magazines were part of this exhibit: Artforum, which had a space dedicated to 
publish artist’s pages from the 1970’s on, and invited the Italian Michelangelo Pistoletto 
to take part in the issue of March, 1989; and Zero à Esquerda (Left zero), a single issue 
magazine that featured Omar Khouri and Paulo Miranda as editors – the same ones 
that edit the magazine Artéria (Artery) since 1975. Lenora de Barros, who had her work 
Homenagem a George Segal (Homage to George Segal) published on Poesia em Greve, 
also published in the magazine Zero à Esquerda (1981), under the title poema (poem), a 
sequence of photographs in which she uses her tongue to type on a writing machine.

The body of the artist can enter the graphic space literally through the use of photocopies 
of fragments of his body made on a Xerox machine. Paulo Bruscky calls his action 
‘xeroperformance,’ a ‘partnership’ with the machine to produce the images; whilst 
Hudinilson Jr. simulates the copulation in the series Exercício de me ver (Seeing me 
exercise), 1981. Are the photographs that show the naked artist on top of the printer a 
part of the documentation of the performance, or have they become works of art by virtue 
of the exhibition value?

In performances that were conceived for the page, the photography may go through graphic 
interventions, and represent an action that did not actually exist. The photographic works 
of Luiz Carlos Rettamozo is situated between the performance and the photography, in 
which the photography is not the record of a live action, but the place where it happened. 
On a photographic poster called Ocupação para um espaço sensível à anarquigrafia – 
projeto para a reconstrução do gesto suspeito (Ocupation to an anarchygraphic sensitive 
space – project for the reconstruction of the suspect gesture), the artist was photographed 
spray painting a blank wall. The gestures only simulated the action, but the drawing was 
made with an aerographer over printed paper. The spray painting surpasses the limits of 
the wall, occupying, then, the space of the page14.  

The image may also be observed as a diagram of the action. The performance Domador 
de boca (Mouth Tamer) was played for the first time in 1976, in which Ivald Granato 
gesticulates, yells, eats, and vomits. Later on, this performance was repeated in a studio 
for a photo shoot made by Julio Wakahara. The Mexican artist Ulises Carrión wrote a long 
single verse poem after seeing the photographs (‘Ivald Granato is the boa’). An acetate 
sheet with a colorful circle printed on was inserted on the book before each photograph. 
On each situation the circle graphically represents a different action: yell, eat, vomit, etc.  

On the book by John Baldessari, the sequenced photographs capture a ball being thrown by 
the artist himself. On each photo, primary color horizontal lines are superposed as musical 
staves. Each color represents a specific movement that accompanies the displacement 
of hands and feet. The height of the lines is defined by the position of the artist on the 
photograph. When the balls are thrown in the air, they define a trace according to their 
trajectory. Therefore, as the pages move and the traces change, melodies and chords are 
‘produced,’ as the title indicates (Throwing a Ball Once to Get Three Melodies and Fifteen 
Chords, 1975).

A famous statement of the conceptual artist Lawrence Weiner says that “the piece need 
not be built”, and can exist as just a text (an idea). The book is the most adequate space to 
an event which could not occupy other spaces. A hopscotch game is the starting point to 
create diagrams and phrases that transform the space of the book into something between 
the earth and the sky (La Marelle ou Pie in the Sky). The artist uses photographs, maps, 
diagrams, texts and drawings to represent the movement of ducks on a pond Ducks on 
a Pond. Weiner’s books are not reproductions of art works or texts that accompany other 
works; they are the art work itself15. They can be read as a score for a performance, and 
also as the performance itself, so that the book is, at the same time, project and record, art 
work and document. 

The books do not show just a narrative, but the narrative happens on the page itself, which 
is evident in the set of shadows projected on the book by Janet Zweig (Heinz & Judy, 
1988). On the pages of this book, a theatrical enactment develops in such a way that the 
audience can only see shadows of the hands and the outlines of the characters. Along with 
the shadow of small pieces of paper inserted here and there, the artist produced a depth, 
creating an illusion of superposed layers on the plane surface of the page, enhancing the 
dramatic potential of the scenes.

The theatrical play by Warren Lehrer & Dennis Bernstein is performed on the pages of a 
book. The scenery of French Fries (1984) is composed by icons, graphic signs usually found 
in fast-food diners. Each character is represented by a type of letter of a different color, 
and the position that the dialogs appear on the page corresponds to that of the actors on 
the scene. 



INSTRUCTIONS/SCORES

Another way to present a performance to a bigger audience, despite the geographic or 
time distances, is to elaborate scores or instructions so that anyone could perform it, as in 
the works of artists Fluxus, as Robert Filliou, Mieko Shiomi, Benjamin Patterson, and Yoko 
Ono. Most of them wrote books with small texts that look like poems. The Norwegian 
artist Kurt Johannessen wrote small ‘exercise’ proposals that can be performed by the 
reader, close to the proposals of Fluxus (Exercises, 2013). In one of the texts, Johannessen 
says: ‘Take a book about airplanes in the library. Comb you hair to the back.’ But if what 
draws them near a book of poems is the poetic dimension of the texts, there is a different 
intention: the possibility or not of performance of the proposed actions in these books. 
In such cases, the book is no longer a product or result of an action, but a proposition or 
instruction to perform an artistic action. 

Grapefruit is a bookwork by Yoko Ono which consists of subversive and poetic instructions 
to art and life. The text is good-humored and often draws laughter from the audience, 
instigating its readers to abstract and artistic thinking, in a creative and irreverent way. 
The artist also wrote a few Instruction Paintings (1995), paintings that exist only inside 
the reader’s mind.

Robert Filliou declared that the space reserved for the reader to use is the same used by 
the author in Teaching and Learning as Performing Arts. When the reader intervenes on the 
book, he/she is not a part of the audience anymore, but a performer, if he/she desires. With 
the participation of John Cage and Joseph Beuys, and others, the purpose of the book is to 
show how teaching and learning problems can be solved through participation techniques 
developed by artists in happenings, events, action poetry, environments, visual poetry, films, 
performances on the street, games, correspondence, etc. 

Another collaborative work by Filliou, Poéme Collectif, is a blank book. The cover 
indicates the authorship of Robert Filliou & Cie. The short text in the beginning consists 
of ‘instructions’: the reader should write ‘the name of 5 to 7 objects – things, emotions, 
feelings, etc. – which he/she desires to disentangle.’ Each page should be filled by a 
different person, so that the result is a single poem.

The legacy of the 1960’s is updated in the proposals of young artists that want to bring art 
closer to life, creating unpretentious art works. Felipe Bittencourt, inspired by Nando Reis 
and Marisa Monte’s song Diariamente (which means ‘daily’ in English), repeated the task 
of thinking of a performance every day when waking up, make a drawing of it, and post it 
on a blog (created for this purpose) until 10 a.m. every morning. And so it happened, day 
after day, page after page, from December 08, 2010 until December 07, 2011. The artist 
made 365 proposals of daily performances without, however, realize any of them. These 
proposals were collected in Performance Diária (Daily performance), published in 2012.

The Performer is a fictional character to whom Fabio Morais created 21 performances 
which he presents as texts that join elements from chronicles, documentation, or simply 
descriptions of performances. In 2009, the artist edited a book with the 21 performances, 
adding a bonus track.

One of the most famous works of the composer John Cage is a play for the piano which 
consists of four minutes and 33 seconds of silence. The score for the play, without staves 
or musical tunes, is just a verbal instruction for the musician (4’33’’, 1986). Known for his 
performances and happenings, Dick Higgins was also a musician and composer. As George 
Brecht and Alan Kaprow, Higgins was John Cage’s student. His scores combine drawings, 
solarized photographs and diagrams, accompanied by instructions for the execution of the 
plays.

A score for the violin and the harpsichord, Ten ways of looking at a Bird, is a ten movement 
play that last 80 seconds each. There are nine monochromatic photographs of a naked 
young man (one of them occupies a double page). The musician should use as a reference 
the variations of shades of the photograph, or the position of the picture on the page as 
indication for the execution of the play. Variations on a natural theme is a complementary 
play, with photographs of a naked young woman. On another score, Twenty-six mountains 
for viewing the sunset from, the drawings and graphisms should be interpreted by four 
singers, two percussionists, two pianists, two violinists, a bow player, and three dancers 
(optional).

Dick Higgins wrote many plays for the piano, as can be observed in Piano Album: Short 
Piano Pieces (1980). Piano Sonata #2 consists of a set of colorful acetate sheets with 
drawings of arrows of different sizes and positions, pointing to numerous directions. The 
sheets should be placed on top of any kind of score for the piano. When the pianist finds 
an arrow, he can choose to follow it or not; an arrow pointing to the left indicates that the 
song should be played backwards.

The onomatopoeias used in comic book stories are the theme of the score-book Stripsody, 
by the Italian Eugenio Carmi (1966). The book is accompanied by a vinyl compact with the 
audio of the score and a small glossary of onomatopoeias. 



A map with the indication of a route is another kind of score. The script of Buenos Aires 
Tour was created reproducing the trace of a broken piece of glass over the city map. The 
book by Jorge Macchi presents eight itineraries with 46 points chosen and documented 
through texts, photographic images, and audio information, also with post cards, letters 
and stamps. The play emerges as an invitation for the reader to meet places through a 
guide that subverts the usual function of the tour guide to take a more apprehensive look 
over the path and day-to-day things. 

THE READING AS PERFORMANCE

Bas Jan Ader’s book contains scenes of the performance The Boy Who fell over Niagara 
Falls. The two weeks reading of the incredible story was published on Reader’s Digest at 
the Art & Project Gallery of Amsterdam in 1972. The boy mentioned in the title is the only 
person who fell over the Niagara Falls and survived. The book was published twenty years 
after the performance, and reproduces the text read by Ader, and the photographs of the 
artist in silence, sat on a chair with an open book. 

If the performance implicates the real through the physical presence of the body16,  the 
reading of certain artist books places the body in an active attitude, therefore performatic. 
Word has it that the performance can only live if it is presented again. Some types of text 
depend on the reading – when I read Shakespeare out loud, Hamlet speaks through my 
mouth. Momento Vital (Vital moment) is a cursive text that appears little by little at each 
page, until the conclusion of the idea. The first word is ‘I’, the last is ‘end’. The art work 
integrates the reader, the act of reading, and the notebook itself in the reader’s hands. 
The book that has the reading as a theme has been presented on a performance by Vera 
Chaves Barcellos, in 1979, and reenacted in 2013.

An artist book is a type of work in which the meaning is appears as the pages are turned, 
as we realize sequentially its structure. The new art of making books ‘creates specific 
reading conditions.’17 Published in 1990, Lire is a work about the visual properties of 
the printed word. Giovanni Anselmo, one of the cofounders of the Italian movement Arte 
Povera, promotes the ‘physical encounter’ between the audience and the reading, using 
only a few elements: a single word and the sequential movement of the pages. At first, 
the word lire becomes smaller each page until it disappears. As the pages of the book are 
turned, the sizes of the letters become so big that, in the end, the color black takes over 
the entire space of the page, and it becomes impossible to read.



ACTIONS

Different from other works in which the text and the photographs record an event, and 
then later these are presented as a book, the performances may also have the book as an 
objective.

Using methodologies adopted by criminal investigators, the book Royal Road Test is the 
result of the collaboration between Ed Ruscha, Mason Williams and Patrick Blackwell. This 
book presents a documentation of and old Royal writing machine that has been tossed 
out of a Buick LeSabre car at high speed. Ruscha plays the role of the driver, Blackwell, 
the photographer, and Williams, the ‘tosser.’ The book makes a photographic analysis of 
the debris of the writing machine scattered throughout many square meters. The individual 
images are not sufficient to translate what happened, and the space of the book, as it 
gathers texts and images, is the adequate place for the performance. The entire book gains 
strength of argument, a demonstration in which the image or the text on a page are the 
logical consequence of the previews page. 

Ruscha, one of the pioneer book artist, is the most quoted/plagiarized/celebrated on other 
books. A group of artists called The Performance Re-enactment Society published, in 2011, 
Salad Dressing. According to the group themselves, they copied the book Crackers (1969). 
Considering the book Royal Road Test as a set of instructions, 78 students cut out all 
the words from The Interpretation of Dreams, by Sigmund Freud. On Sunday, June 1st, 
2003, the artist Simon Morris (thrower) threw about 222.704 words out from the window 
of a Renault Clio Sport in Redbridge Road, Crossways, Dorset. The action, called Royal 
Road to the Unconscious, freed the words from the structural unit of Freud’s text, once he 
submitted them to an ‘aleatory moment’ – an apparently insane act.

There are long lasting performances, actions that progress during a certain period, which 
could be weeks or months, making it impossible for the presentation or record to be 
complete. The book makes the art work accessible, as in the collection Documento Areal 
(Sand Document), published by André Severo and Maria Helena Bernardes.

Eleven projects by Dora García about the performance are documented through letters, 
e-mails, and other elements from the private correspondence of herself and other artists, 
either collaborators or mere spectators. Steal This Book is not an attempt to represent the 
pieces of which it is based on. As part epistolary romance, part manuscript drift, and part 
user’s guide, the book proposes a set of debates, unanswered questions, and non-stop 
digressions instead of critique or the artist’s voice. On the contrary of the idea that the 
artist books have low print runs, the first edition of this book was 15 thousand exemplars.

On the Summer of 1993, the painter Laurent Marissal was hired as a supervisor of the 
Gustave Moreau Museum. From April of 1997 to January of 2002, he turned this alienation 
into the subject of his practice, using the time that he sold working for the Culture Ministry 
and turning it into pictorial funds. He transfigures his work strength sold to the museum, 
and reappropriates from time as means of subsistence, transforming it into means of 
existence. This alienation, which the main privilege is the recovery of time, materializes into 
actions connected to the practice: paint, write, read, etc. (Pinxit 1997-2003).

The book can also be thought of as part of a performance. All the drawings of the 
illustrated dictionary by Gareth Long & Derek Sullivan(The Illustrated Dictionary of Received 
Ideas, 2010) were made in public spaces (museums, galleries or book stores). Each edition 
of the book is updated according to the project’s development, using print on demand 
technology. Each drawing session is a performance done in a table-sculpture, a version of 
a double table which appears described in Bouvard e Pécuchet, the unfinished novel by 
Gustave Flaubert. The term ‘artist’, for exemple, is a drawing that shows an artist duo in 
their work table, identical to the one that may have been used by the copyists from the 
novel. The last pages of the book do not have drawings, but only the printed words from 
the Illustrated Dictionary – an invitation to the participation of the reader.



TRACES

A direct action on the pages, done by the artist himself, or following the instructions 
left by him, results in a book: a gun shot on each of the one hundred exemplars of the 
edition (Nuno Ramos), cuts and tears on the paper (Maciunas), or the imprint of hand or 
feet (Bruscky, Nédélec). The performatic action has the book as a goal; is does not exist 
independently. At the same time, the book owes its existence to the performance that 
originated it. 

The title Squares with sides and corners torn off (1974) describes the images and, at the 
same time, serves as a proposition; it is the starting point to the creation of images: on each 
page, a black square is shown with one of its corners torn off in all possible combinations. 
As with many conceptual works by Sol LeWitt, there are no authorship markings, and the 
action can be performed by anyone. 

Just as the performance can be reenacted, the gesture that originated an artist book can 
be performed again to produce a second edition to an art work. Therefore, it was possible 
to make a posthumous second edition of a book by George Maciunas. The first edition of 
Flux Paper Events was done in 1976, was only 500 exemplars, and the second edition was 
published 22 years later, in 1998. The book did not present texts or images, except on the 
cover. Its contents is the succession of destructive actions in its pages that were presented 
torn, crumpled, cut, clamped, with holes on, stained, or even glued. Another example of 
destructive action on a book, this time made by Nuno Ramos, was Balada, a book of 896 
pages shot through by a gun bullet which is lodged around page 700. What is the art work 
in this case? Is it the action itself or what results from the action?

Alluding to the dance, the artist Paulo Bruscky left his shoe prints on the book/poster Com 
passos em A2 (with steps on A2). The title refers to the format of the paper that was used 
in a series of book published in Florianópolis, Brazil, by Regina Melim.18

Published in 2013, Feuilleté translates the turning of pages from a series of blank pages 
that show only traces of such action. The book by Julien Nédélec is made of finger prints 
and black paint stains left from the curious handling of the fingers of the artist over the 
blank surface of the pages; searching for the content, and, at the same time, act and 
theme. As each reading is unique, there are no two equal/identical exemplars of this book. 

Another way of creating tension between what is unique and what is multiple is observed 
in the book by Santiago Sierra, produced by a group of 30 unemployed workers, hired by 
the author to do the performance of El Trabajo es la Dictadura (The work is the dictatorship 
– 2013). The action consisted of repeatedly writing with a ball-point pen, during about 
eight days, the same phrase ‘El trabajo es la dictadura’ on the one thousand copies of the 
book.

PERFORMATIVE

The term ‘performative’, in the visual arts field, ‘is simply used to describe, identify, or 
quantify a certain artistic work that is related to the performance, or that has attributes 
connected to the performance.’19 On the following examples, the approximation between 
the book and the performance is done by a material structure that invites the reader 
to handle it. The bookbinding (or lack thereof) allows the book to be reconfigured by 
the reader, through combinations from a limited group of themes (words or images). The 
reading is not just an intellectual action, a passive body attitude, but a gesture, a physical 
action in which the turning of pages may bring a new drawing or a new text to the surface.

In 1949, the Italian designer Bruno Munari started creating ‘unreadable books,’ which let 
go of all the pretension of textual communication in favor of pure aesthetics. These books 
use vibrant colorful pages strangely cut to communicate through the forms and color, 
without any written information. The cuts allow the reader to see more than just one page 
at a time, so that, when turning the pages, new colors appear, forming a new configuration. 
Munari presented his prototype in a large scale production version in 1984, called Libro 
Illegible MN 1. Since then, the book had many new editions. 

Jan Voss’s book, with the title in Portuguese A Espera (Waitlist), does not have a 
bookbinding. It shows, on the left side of the page, a person sitting and waiting for the 
bus, and, on the right side appears the bus coming up. Other sheet, inserted later, just the 
road and the vegetation around, without any other element on the scenario. The other 
side of the sheet is identical, as if it were a continuation of the road. In what way does the 
reader interfere in the action? The book is sold in loose sheets; the more sheets you buy, 
the longer you wait for the bus to come. 

In Colidouescapo, the Brazilian poet Augusto de Campos proposes a composition exercise 
in which the vocabulary fragments meet and separate, sometimes forming known words, 
and other times, forming new unpredictable ones. The detached and folded in half sheets 
allow a constant reorganization of the words, forming new verses. As if the poem emerged 
just at the instant that the book is handled.

The bookbinding with two metallic spirals turns the book Los heroes populares de la 
mitologia urbana (2003) into a live wrestling. As the pages are turned, a new fighter’s duo 
is formed, and the page turns into a combat ring. The book was elaborated from a series of 
typographic clichés from wrestling posters owned by Martha Hellion.



Many books by Richard Long record his walks in desert places, landscapes. Dartmoor 
(2006) presents a documentation of an eight days walk through a territory on the English 
county of Devon. The work includes photographs of sceneries with rocks and mist, streams, 
wild flowers blooming, native vegetation and all possible forms of clouds. The pages are 
torn in three sections, allowing the rearrangement of different types of sky, horizon and 
vegetation, forming a sort of equivalence between the walk and the turning of the pages.

Doble Faz, by the Colombian artist Nicolás Paris, consists of a series of drawings that can 
be transformed when the corner of the page is folded. That way, the drawing of a man 
may gain a hat, the projected shadow of a tree may change direction, new situations may 
happen at every turn. The handling is required by the book, which has creased pages that 
are expected to be turned by the reader.

The book Poemobiles (2012) consists of twelve three-dimensional poems that invoke the 
reader to move its pieces. Augusto de Campos and Julio Plaza worked together in an effort 
to integrate text and image so that the handling of the cards with cuts and foldings reveal 
other texts, shapes and colors. The book highlights the process, as the title indicates.

This exhibit was elaborated in a way to show the connections between the art works, for I 
consider this approach the most adequate instead of a historical perspective. When looking 
at this set of art works, I realize that I still do not know how to answer questions made long 
ago: What can the body do? What can a book do? More than just answers, I hope that this 
text can produce more questions.
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