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apresentação 

A Fundação Municipal de Cultura tem no Museu de Arte da Pampulha 
o seu braço de fomento à arte contemporânea. Nesse sentido, o edital 
Arte.Con, do qual essa exposição é originária, busca democratizar 
e proporcionar o acesso e a experimentação oriundas de projetos 
curatoriais abertos aos diversos profissionais da cidade. Esses projetos, 
escolhidos por meio do edital, são vetores ímpares para a reflexão sobre 
a arte contemporânea, bem como lugares de fomento a criação artística. 
A Fundação Municipal de Cultural tem no edital arte.con, no bolsa 
Pampulha e nas exposições anuais do acervo do MAP, a efetivação de 
uma política cultural que faça do Museu um lugar acessível, conectado 
aos paradigmas da contemporaneidade e, sobretudo, lugar de reflexão e 
construção do pensamento acerca da arte contemporânea, nesse caso, a 
performance e suas várias faces. Revolucionarias e naturalmente capazes 
de nos transportar a outros olhares, elas oferecem também, nesse caso, 
novas presenças, novos entendimentos num lugar tão antigo e arraigado 
na nossa paisagem urbana; o edifício do MAP, seu acervo, jardins e a 
atmosfera modernista que o envolve.

LEÔNIDAS DE OLIVEIRA,

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
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"a arte é o exercício experimental da liberdade"

   Mario Pedrosa

O projeto Arte Contemporânea no MAP sempre prezou pelo aprimoramento 
de suas atividades, com o olhar atento as expectativas dos artistas e 
do seu público.  Por isso, buscando abrir o espaço do Museu de forma 
democrática, escolhemos por meio de edital, propostas curatoriais que 
fariam parte do calendário expositivo do museu. 

" Outra Presença", projeto contemplado por este edital, trouxe ao Museu 
uma intensa experiência sobre a performance, desafiando pré conceitos,  
mas instigando o olhar curioso. Esta exposição conseguiu reunir diversos 
artistas, trazendo para o Museu e a comunidade belorizontina o espírito 
de nosso tempo, com visões, sentimentos, pensamentos e discussões, 
provocando e instigando nossa percepção.

Com este projeto, o Museu de Arte da Pampulha se afirma como 
mediador das diversas linguagens artísticas modernas e contemporâneas, 
incentivando e estimulando a produção artística, a pesquisa e reflexões 
sobre a arte, comunicando-a e buscando promover o diálogo com a sociedade.

MIchELLE MAfRA

Chefe de departamento / Museu de Arte da Pampulha
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outra presença 
ANA LuíSA SANtOS, MARcO PAuLO ROLLA E NAthALIA LARSEN

O Museu de Arte da Pampulha está inserido no contexto do Complexo da 
Pampulha de Belo Horizonte, carregando em seus espaços os paradoxos da 
arquitetura Modernista.  O edifício foi desenhado para acolher um espaço 
recreativo, onde o encontro entre as pessoas seria proporcionado pelo jogo, 
pela música e pela dança. Hoje, mesmo atuando na área do conhecimento 
e da arte, o edifício segue muitas de suas características iniciais. 

Essa exposição consiste em ativar a espacialidade do MAP com o auxílio de 
suas características funcionais. Pretende levar o visitante para dentro do espaço 
arquitetônico e deixá-lo à vontade, convivendo com o ambiente museológico 
como parte de seu próprio cotidiano. Para isso, a exposição proporcionará a 
realização de ações que remetem a presença do corpo no espaço, vinculado a 
conceitos que perpassam o indivíduo, a arquitetura, o Museu e a cidade. Desta 
forma, podemos proporcionar o encontro entre as mais diversas pessoas e 
as quatro esferas acima citadas, ao mesmo tempo, que trazemos para o 
centro da discussão a Performance que provoca a presença e o encontro 
com o outro. Partindo do pressuposto que essa é a manifestação artística 
que mais incentiva esse encontro, baseada na ação, tem-se por objetivo fazer 
deste local expositivo um lugar de fruição e de experiência. Exercitando uma 
conexão mais ampla e profunda entre o Museu e o espaço social que o cerca. 

A cidade de Belo Horizonte compartilha uma história performática com 
o Museu, carregada de lembranças e afeto. Sua ocupação original e suas 
perspectivas de contemplação e entretenimento definem o espaço como 
motivador do encontro. Na “história performática” do MAP, há uma 
proposta de transformação do corpo que ocupa seus espaços – seja do 
corpo comum para o corpo arte, seja da elite para toda a população. Essa 
tensão está presente na sua memória e, segundo Suely Rolnik, “as marcas 
são o que permite o pensamento”. Com isso, propõe-se um ritual artístico 
que visa à experiência do lugar como espaço de pensamento e ação. 

O performer surge quando as cidades saturam, quando as ações do 
homem se condicionam e principalmente quando ele experimenta um 
corpo lento (Milton Santos), penetrado pela experiência do consumo 
abusivo, das estratégias de poder e do gênero flagelado. 
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Exploramos aqui o caráter interdisciplinar da performance, pois ela 
abrange diferentes linguagens (artes plásticas, visuais, cênicas, corpo, 
instalação, vídeo performance, happening, fotografia, música, entre 
outras), nos proporciona diálogos e interpretações, além da experiência 
e da experimentação do espaço e do tempo através do corpo. Trazer 
essa experiência para o MAP é colocá-lo como mediador das linguagens 
contemporâneas. Além de estabelecer uma relação positiva entre corpo-
comum, corpo-arte, corpo-pensamento e corpo-memória, mais que ver 
obras-de-arte, o visitante irá se relacionar com elas. 

CORPO-MEMÓRIA, remete à história e acontecimentos da Performance 
na cidade de Belo Horizonte e no MAP. Ao mesmo tempo em que a 
composição de uma performance pelo artista é regada de sua experiência 
vivenciada e a carga afetiva de sua memória. 

CORPO-ARTE: Um conjunto de artistas atuantes da performance em Belo 
Horizonte, entre eles artistas já consagrados e revelações, são convidados para 
realizarem performances que permeiam a reflexão do corpo na cidade, no 
museu e em seu entorno ou até mesmo uma reflexão do corpo do indivíduo.

CORPO-PENSAMENTO: Os convidados são artistas/performers, que 
atuam também como pesquisadores e coordenadores de projetos da 
cidade de Belo Horizonte convidados para palestras no MAP. O objetivo 
é proporcionar a investigação e reflexão sobre a arte performática, suas 
manifestações e linguagens, sublinhando os projetos particulares que 
visam à difusão da Performance, assim como iniciativas de formação.

CORPO-COMUM: Visa à aproximação do “espetáculo” museal com o ser 
comum, onde serão levantados conceitos de ocupação, de dessacralização, 
bem como de compartilhamento e experiência. Nele, usufruímos dos 
happenings existentes na cidade: movimentos como o “Quarteirão do 
Soul” e o “Duelo de MCs”, rituais sociais responsáveis pela criação de 
corpo antropológico e da caracterização de ações readmade.

A exposição Outra Presença quer operar temporalidades em vários 
sentidos, como por exemplo, no sentido do passado, presente e futuro, 
ou na desaceleração do tempo virtual, no tempo da presença viva 
determinada pela performance. Tempos relativizados por cada indivíduo 
que vive aquele momento. O tempo do cotidiano se expande e se acelera 
na presença de outras presenças. Bem vindos ao espaço.
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REGISTRO / VIDEO-PERFORMANCE / FOTO-PERFORMANCE

O registro fotográfico e vídeo são utilizados por artistas para documentar 
a ação de sua obra ou outros eventos de caráter efêmero. A fotografia 
foi a primeira a proporcionar a evidência da realização artística na 
medida em que postulava seu valor verdadeiro para toda a posteridade, 
transformando-se em prova da existência artística. Hoje é impossível 
estabelecer um limite preciso entre performance e registro, sendo o 
registro parte integrante e vital da performance.

As possibilidades do registro não se esgotam em relação à ação e um não 
existe sem o outro. No caso da vídeo-performance e foto-performance, 
os artistas tendem a dimensionar sua ação de acordo com o registro 
escolhido, possibilitando uma recepção diferente em cada caso. Isso nos 
permite transcender a instância da ação-transformada em objeto e em 
sua documentação.

O movimento dialético mostra um espaço de relações que não podem ser 
pré-fixadas, senão, que devem ser compreendidas em função da proposta 
original. O que acontece com a Foto-Performance e a Vídeo-Performance 
tende a privilegiar o registro como suporte, antes que a própria ação seja 
registrada. Há também o registro como rastro, como as pegadas da ação 
original ou ainda, registro e ações que se sobrepõem com um objetivo final.

O registro como dispositivo de reavivar a presença da performance, 
estabelece uma conexão direta com o Mito, a ação em memória 
viva, imagens de um momento único, provavelmente em pedaços. O 
tempo expandido da performance ainda se mostra intranqüilo, mesmo 
transmitido por meios eletrônicos.

A foto-performance e o vídeo-performance são procedimentos baseados 
em ações pensadas especialmente para o registro, os dois suportes 
proporcionam um tipo de obra onde o corpo, ação desse corpo, é 
inseparável da sua tradução mediática. A sequencia do registro ou a edição 
ideográfica permitem alterar os padrões temporais proposto pelo ato 
performático ao focalizar a recepção dessa imagem. Possibilitando gerar 
um discurso critico entre a relação do processo para a execução da obra e 
sua fruição no tempo. 
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ACERVO MAP

Trazemos à exposição a realização de duas únicas obras de performance 
que pertencem ao acervo do MAP: Corpo a Corpo in cor-pus meus, de 
Teresinha Soares e Puxador, de Laura Lima.  O diálogo com o acervo 
pertencente ao museu tem uma pertinência histórica: para a trajetória do 
MAP, para a trilha da performance em Belo Horizonte, para a discussão 
da re-performance, assim como para a discussão museológica da forma 
de catalogar o acervo de performances.
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a arte que não estava lá1

RODRIgO VIVAS2

Os discursos sobre artes e artistas tendem a considerar sempre uma busca 
pela inovação. A trajetória do artista passa a ser caracterizada como o 
exercício da ruptura. Mas existe novidade em arte? Como definir uma 
ruptura? O discurso sobre as produções artísticas que se constituíram 
em Belo Horizonte são também influenciados por outra prática: a 
necessidade de se encontrar uma equivalência com as produções de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Estabelece-se nesse tipo de perspectiva, 
uma suposta correspondência dos artistas mineiros com os movimentos 
artísticos mais inovadores que deveriam ilustrar: partindo da história da 
arte europeia, dos ismos ou vanguardas históricas e passando por termos 
como impressionismo, pós-impressionismo, futurismo ou surrealismo.

Dessa forma, verifica-se a necessidade de se encontrar nas terras mineiras 
os representantes de cada movimento artístico, uma vez que se observa 
a falta de valorização da produção local por seus próprios critérios. 
Nessa perspectiva, Genesco Murta é considerado o “nosso quase 
impressionista” e Aníbal Mattos “nosso acadêmico”.  Mas, se a análise 
das produções artísticas das primeiras décadas do século XX pautou-se 
pelo discurso do atraso, com artistas que direcionaram sua produção 
para Belo Horizonte, os estudos sobre as décadas de 60, constituíram-se 
em uma grande reviravolta.

DO DISCURSO PERIFéRICO AO CENTRO DIFUSOR

Carlo Ginzburg, em seu texto clássico “A Micro-História e Outros Ensaios” 
(1989), relativiza os conceitos de centro e periferia. Em sua abordagem, 
o autor demonstra que esses conceitos servem somente para dar conta 
de contextos e narrativas gerais. Nesse sentido, o desafio seria analisar 

1.   Agradeço os membros do Grupo de Pesquisa – MAV – BH, pela leitura e colaboração contínua para a 
elaboração do presente texto. Artur Bicalho, Gisele Guedes, Joana Alves, Júlia Soares, Leíner Hoki.

2.   Doutor em História da Arte (unicamp). Professor de História da Arte na Escola de Belas Artes da 
uFMG. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação da EBA-uFMG. Coordenador do Grupo de 
Pesquisa Memória das Artes Visuais  de Belo Horizonte (MAV-BH).
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a produção artística sem cair em dois extremos: buscar nas obras uma 
ressonância dos grandes centros como critério de valorização ou não 
estabelecer comparações, restringindo a análise à consideração apenas 
de aspectos locais. O objetivo seria então considerar a existência de 
produções artísticas significativas, sem tratá-las necessariamente como 
consequência ou irradiação atrasada de um centro difusor.3

Para tanto, o pesquisador necessita lançar mão de um complexo aparato 
conceitual, o que parece, entretanto, contrário aos enunciados produzidos 
sobre a década de 1960, em Belo Horizonte. Talvez a confusão decorra 
do tensionamento da convivência dos distintos olhares sobre a arte, mas 
que parecem tratar, apesar de distantes, da mesma questão.

Assim, é importante diferenciar dois caminhos habituais. Primeiramente 
poderíamos considerar a análise do discurso sobre a arte. Para elaboração 
desse estudo, o pesquisador produz entrevistas para que os artistas 
envolvidos construam a sua narrativa sobre os eventos. Esses agentes, 
que vivenciaram a época, passam a formar a memória das produções 
artísticas de um determinado período. Nestas narrativa, história e 
memória se confundem e se consolida um caminho linear, sem fissuras e 
consensual. O ponto de conversão entre registro e experiência deixa de 
existir e apenas se completam no passado.

é necessário esclarecer que o problema não reside na utilização de 
entrevistas como recurso de pesquisa e sim, na transformação da fala 
do artista em único mecanismo possível para essa pesquisa. Esse tipo 
de perspectiva parece procurar uma “história verdadeira”, porém o 
historiador da arte não está procurando uma “verdade” sobre a obra, 
pois esta não existe e, caso existisse, seria inacessível. O que pode existir 
é uma construção da realidade sobre a atuação de um determinado 
artista em uma temporalidade. A história da arte não visa reconstituir 
uma história de artistas, mas a análise específica das produções. 

Dessa forma, podemos enunciar outro tipo de estudo, que se refere 
à produção de um discurso pautado na análise de obras e produção 
artísticas, na tentativa de apreensão e ampliação de seu significado, 
partindo da experiência com essas obras. A obra de arte, que apenas 
possuía a função de confirmar um discurso anteriormente fundado, 

3.   Esse é o grande trabalho que Ginzburg faz para considerar obras do século XVII. Ele percebe que 
naquele século algumas periferias eram tão inovadoras como os grandes centros.
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assume o primeiro plano de análise através da associação entre a visão, 
o intelecto e o corpo. A interrogação substitui a afirmação muda e as 
perguntas se multiplicam: Quais obras foram de fato produzidas e quais 
não ultrapassaram o nível do discurso?

O grande problema metodológico aqui exposto é a inexistência de um 
circuito artístico, o que ocasiona na não preservação de muitas obras, em 
artistas sendo obrigados a seguirem outros campos de trabalho e numa 
coleção de epifenômenos.

As obras expostas e armazenadas nos acervos dos museus mineiros são 
comumente consideradas por alguns dos funcionários e também pela classe 
política como um fardo. O discurso frequentemente pronunciado, em razão 
do desconhecimento do valor desses acervos, alega que as exposições devem 
se submeter ao espaço ao qual ocupam, como no caso do Museu de Arte 
da Pampulha, onde o prédio da instituição, um antigo Cassino projetado 
por Oscar Niemeyer, é prioritariamente respeitado e considerado como a 
primeira obra artística do museu. Esse posicionamento reproduz uma cultura 
excludente e impede que obras artísticas cumpram o papel para o qual foram 
criadas: serem vistas, analisadas e conviverem com a experiência cotidiana.

é nesse sentido que a cidade de Belo Horizonte nunca possuiu um 
circuito artístico. Os grandes artistas que por aqui passaram ou aqui 
se estabeleceram, vivem e viveram em um total estado de descaso. A 
argumentação que se instaura no presente texto pode parecer leviana, 
mas infelizmente não o é. Alguns exemplos são suficientes para comprovar 
tal hipótese e serão apontados a seguir.

Inicialmente é necessário apresentar o primeiro artista convidado para 
fundar uma Escola de Artes em 1917: Aníbal Mattos. O artista realizou 
seus primeiros estudos de desenho no Liceu de Artes e Ofícios do Rio 
de Janeiro. Posteriormente, estudou na Escola Nacional de Belas Artes, 
na mesma cidade, tendo sido aluno de João Batista da Costa, Daniel 
Berard e João Zeferino da Costa. Além de professor da Escola Modelo, 
trabalhou na Escola Prática de Belas Artes. Em 1918, funda a Sociedade 
Mineira de Belas Artes, que teve um papel fundamental na organização 
de exposições de arte na capital mineira. Aníbal Mattos realizou inúmeras 
Exposições Gerais de Belas Artes e patrocinou a Primeira Exposição de 
Arte Moderna: a exposição de Zina Aita, em 19204. Mattos realizou 

4. Aníbal Mattos possui um papel fundamental nesta Primeira Exposição de Arte Moderna, pois, além 
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seguidamente em Belo Horizonte, durante quinze anos, quinze Exposições 
Gerais de Belas Artes sem o auxílio governamental. O reconhecimento 
desse artista é praticamente nulo, condenado ao ostracismo ao ser acusado 
de monopolizar o circuito artístico de Belo Horizonte e rotulado como 
conservador e acadêmico. O engano cometido está claramente em confundir 
“monopólio” com “fundação”. Quais foram as outras possibilidades na 
cidade de Belo Horizonte nesse período? é possível encontrar referências 
sobre a Exposição de Zina Aita em 1920, mas que desaparecem com a 
mesma velocidade com que atravessaram as terras mineiras.

Uma leitura negligente e superficial poderia presumir que Aníbal Mattos 
não foi um bom artista e por este fato não conseguiu ocasionar o 
interesse dos estudiosos e do público em geral. Mas o segundo exemplo 
elimina as possíveis dúvidas e narrativas promovidas, sustentando a 
hipótese defendida neste texto: Alberto da Veiga Guignard, o artista que 
é indubitavelmente reconhecido pelos outros artistas e pesquisadores. 
Destaca-se ao que diz respeito à produção intelectual sobre o pintor: Tadeu 
Chiarelli, Mário Pedrosa, Nelson Aguilar, Rodrigo Naves, para citar alguns.

Guignard chega a Belo Horizonte em 1944, com a promessa da instituição 
de uma Escola de Artes. Porém nada ocorre, o financiamento, o espaço 
e a valorização são inexistentes, o que restou foi uma promessa e uma 
“geração”. O mesmo fenômeno ocorre com propostas artísticas que não 
se restringem à produção de um objeto, como a performance, pois ainda 
há a necessidade de vinculação a um circuito para sua legitimação. 
Desse modo, busca-se analisar aqui um conjunto de artistas que se 
dispõe a oferecer um caminho alternativo aos preceitos normativos 
da arte mineira. Após o ano de 1967, percebe-se um esforço em 
empreender modificações no cenário5. Isso posto, a performance merece 
especial atenção no que concerne à sua aproximação com a teatralidade, 
os riscos de diluição em outras propostas e ainda, por uma espécie de 
“tempo de duração” que lhe é inerente. Este, além de determinar o 
seu início e fim enquanto obra, acaba por permitir a inclusão da fala do 
artista como estrutura de legitimação.

de financiá-la, apresenta e divulga a exposição e a artista através de duas matérias publicadas no jornal 
Folha de Minas. É ainda importante ressaltar que Mattos é o único a escrever sobre a passagem de Aita 
pela capital mineira.
5. um conjunto de medidas podem ser consideradas como representativas das modificações ocorridas 
na década de 1960, como a transformação do Salão Municipal da Prefeitura em Salão de Arte 
Contemporânea (SAC), abolindo assim, as tradicionais divisões entre escultura, desenho e pintura. 
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A análise parte de algumas considerações anteriores que devem ser aqui 
demonstradas através do posicionamento de críticos como Glória Ferreira 
e Michael Fried sobre as novas exigências apresentadas pelo aumento da 
participação do artista no campo crítico, teórico e curatorial.

Ferreira, em texto publicado em 20096, assinala a extensão de um 
posicionamento no qual as fronteiras artísticas estavam sendo suprimidas 
pelas experiências em artes:

Instaura-se um movimento de expansão com obras 

sintéticas, compositivas, com termos e concepções distintas: 

ambientes, interfaces entre as artes, [...], arte total, 

intermedia, multimedia, mixed media, performance, body 

art, intervenções, instalações, interferências etc., indicando o 

questionamento da arte enquanto prática social sublimatória 

(FERREIRA, 2009, p. 35).

A autora continua esclarecendo sobre esse “movimento de 
questionamento das convenções artísticas e da redução da experiência 
artística a seu valor de troca” (FERREIRA, 2009, p.36), que combinadas 
ao compromisso corporal e existencial do artista, se tornam prerrogativas 
para a obtenção da “autenticidade de suas proposições”, ocasionando 
“sua inserção no terreno da crítica, também como garantia das intenções, 
dos projetos e de sua interpretação. E, ainda, a exposição/intervenção/
performance etc. como materialização do trabalho, decorrente de 
tomadas de atitude a priori e de projetos”, o que só pode ser resultado, 
da conciliação entre “concepção e apresentação” (FERREIRA, 2009, p. 36).

Porém, o que ocorre quando até mesmo o “valor de troca” se perde? Já 
que não se tem mais acesso à experiência primeira e somente, àquilo que 
foi dito sobre ela? Ou, fazendo uso das mesmas questões levantadas por 
Ferreira, e quando a concepção não mais se encontra com a apresentação? 

Michael Fried, em “Arte e Objetividade”7, escreve sobre os perigos da mescla 
entre arte e teatro, afirmando que “o teatro é hoje a degeneração da arte” 
(FRIED, 2002, p.134), uma vez que “o teatro e a teatralidade hoje estão em 
guerra não apenas com a pintura modernista (ou com a pintura e a escultura 

6. FERREIRA, Glória. Debate crítico?!. REVISTA PORTO ARTE: PORTO ALEGRE, V. 16, Nº 27, NOVEMBRO/2009.
7. FRIED, Michael. Arte e objetividade. Arte e Ensaios. Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais EBA-uFRJ. 2002.
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modernistas), mas com a arte em si mesma” (FRIED, 2002, p.141). Nesse 
período, o processo já está em pleno desenvolvimento. Nas palavras de Michael 
Archer, em seu livro “Arte Contemporânea, uma história concisa”8, “o alvo de 
Fried era o minimalismo, mas Thomas Hess tinha feito comentários similares a 
respeito da Pop em 1963” (ARCHER, 2012, p.61). Archer também alerta que 
a noção de teatralidade em Fried não deveria ser confundida com o drama, 
forma artística que assim como a arte, a música e a dança começava a ver seus 
limites se tornando penetráveis. O que se percebe na arte minimalista, que 
Fried chama de “literalista”, é que, pela falta de elementos como, por exemplo, 
a composição interna, não são oferecidos recursos para o discernimento do 
significado. A simplicidade da forma dos objetos apresentados era tal que, uma 
vez reconhecida, liberava o espectador para perceber a própria experiência de 
estar com eles, e orientado por eles, no espaço.

Outro exemplo é a Pop Art, que surgiu e foi reconhecida como movimento 
nos EUA no início da década de 1960. Suas obras recorriam a temas 
extraídos da banalidade americana urbana, fazendo uso das técnicas da 
cultura visual de massas, como os quadrinhos, sendo alterados de acordo 
com os propósitos do artista. A banalidade da Pop Art era uma afronta a 
seus críticos. Não havia evidência clara de que o material utilizado havia 
passado por alguma transformação ao ser incorporado à arte, “não se 
podia dizer que a própria arte oferecia qualquer coisa que a vida já não 
proporcionasse.” (ARCHER, 2012, p.11). A obra “Sei como você deve 
estar se sentindo, Brad”, 1963, de Roy Lichtenstein, é um exemplo dessa 
banalidade. O artista reproduz com exatidão, usando tinta sobre tela, uma 
ilustração de uma revista em quadrinhos, produto símbolo da chamada 
cultura de massa. Mesmo a retícula da imagem, típica da impressão dessas 
revistas, é copiada e a frase que dá título à obra é aquela que estaria 
sendo dita pela personagem na ilustração, dentro do conhecido “balão de 
fala”. O tom irônico da Pop Art pode ainda ser percebido em “Faça você 
mesmo”, 1962, de Andy Warhol. São utilizadas, na tela, imagens retiradas 
de kits infantis de pintura que apresentam uma cena dividida em áreas 
contendo números referentes à cor a ser usada, didaticamente mostrando 
o processo de realização de uma pintura. A partir do que Ferreira chama 
de “questionamento da arte enquanto prática social sublimatória” 
(FERREIRA, 2009, p. 36), essas obras voltam a atenção de seu espectador 
para as próprias estruturas que as legitimam como tais e a sociedade que 
as sustenta, de maneira semelhante ao que faziam as obras minimalistas 
em relação ao espaço ocupado.

8. ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes. 2012.
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Dessa forma, como tentar fornecer uma análise dos movimentos nos 
meados da década de 1960 até 1970? Arte Conceitual, Arte Povera, 
Processo, Anti-forma, Land, Ambiental, Body, Performance, Política são 
algumas denominações assumidas pela arte naquele momento.

Archer apresenta uma perspectiva histórica para a arte contemporânea, 
apontando que a riqueza e a diversidade da prática artística contemporânea 
não são sintomas do caos; certos temas se revelam por meio de estudos que 
já vêm sendo feitos há tempos, os artistas reexaminaram alguns dos gestos 
da vanguarda modernista realizados anteriormente, reinterpretando-os e 
desenvolvendo-os.

Inúmeras obras dos anos 60 desafiaram a narrativa modernista da história 
da arte, mais particularmente identificada com o crítico americano 
Clement Greenberg. Consequência de tal desafio foi o reconhecimento 
que o significado de uma obra de arte não está necessariamente contido 
nela, mas às vezes emerge de seu contexto. Esse contexto era tanto social, 
político, quanto formal. E questões sobre política e identidade, tanto 
culturais quanto pessoais se tornariam básicas para a arte dos anos 70. 

No início dos anos 60, as obras de arte ainda podiam ser associadas a duas 
amplas categorias: a pintura e a escultura. Mas, as colagens cubistas, as 
performances futuristas e os eventos dadaístas já desafiavam esse “duopólio”; 
e ainda, a fotografia reivindicava seu reconhecimento como atividade artística. 
Depois de 1960, se decompõem as certezas acerca da pintura e da escultura 
como sistemas de classificação; as práticas artísticas adquirem um espectro 
mais amplo de atividades. Exemplo disso são os readymades de Duchamp, 
com os quais era solicitado ao observador que pensasse sobre o que definia 
a singularidade da obra de arte em meio à multiplicidade de outros objetos. 
“Seria alguma coisa a ser achada na própria obra de arte ou nas atividades do 
artista ao redor do objeto?” (ARCHER, 2012, p.03).

O que se percebe é que nas décadas de 60 e 70 houve um esforço por 
parte dos artistas em dar um sentido político a sua atividade, dando “voz 
àqueles que, por vários motivos, são excluídos da experiência social mais 
importante.” Seria uma associação da arte com a vida; “olhar não é um 
ato passivo” (ARCHER, 2001, p. 235-236).

“Escritos de artistas: anos 60/70” (2006), organizado por Glória Ferreira 
e Cecília Cotrim, é uma antologia de textos de artistas, que atuaram 
nas décadas de 1960 e 1970, e parece corroborar com a ideia de que 
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a arte e a crítica de arte, devido às transformações evidentes na arte 
contemporânea, estão em crise e a voz do próprio artista parece ser o 
meio privilegiado para a análise artística. Há o argumento que durante os 
anos 60/70 observa-se a importância da reflexão dos artistas no debate 
da história e da crítica de arte contemporâneas. A reflexão teórica torna-
se, a partir da década de 1960, um instrumento relacionado à criação 
da obra de arte, estabelecendo uma complexidade entre a produção 
artística, a crítica, a teoria e a história da arte. Há uma mudança radical, 
já que ocorre o deslocamento da palavra para o interior da obra: ela se 
torna parte de sua materialidade e pode até mesmo, ser capaz de se 
apresentar como obra. 

A reflexão do artista significa seu ingresso no campo da crítica, ele 
desautoriza conceitos e cria novos, num conflito com os agentes do circuito 
artístico. “Os textos de artistas tornam-se solidários à ideia de arte e o 
questionamento do conceito de arte.” (COTRIM, FERREIRA, 2006, p. 10).

Cada período histórico produz diferentes tipos de escrita de artista, 
desde os primeiros tratados teóricos até sua presença nas mídias atuais; 
tais escritos oscilam entre a experiência pessoal e a interrogação teórica. 

“A arte moderna será marcada por duas inflexões importantes, e não 
dissociadas, no campo de escritos de artistas, indicando a tomada ativa 
da palavra pelo artista na formulação dos destinos da arte: o manifesto 
e o texto teórico.” (COTRIM, FERREIRA, 2006. p. 12). O manifesto não se 
endereça apenas aos artistas, mas a um público amplo, tem o objetivo de 
anunciar o devir da arte, recusando aos críticos a intromissão nas questões 
dos criadores (artistas). 

O corpus teórico que envolve a arte moderna estabelece uma relação 
dialética entre a prática artística e o pensamento teórico. 

O texto manifesto (...) torna-se, de certa maneira, um 

bastião teórico da vanguarda histórica de defesa em relação 

à incompreensão do público, assim como de resistência 

à interferência das instituições nos caminhos que a arte 

deveria trilhar e ao papel a que a sociedade pretendia reduzi-

la. (COTRIM, FERREIRA, 2006, p. 14)

Ao longo dos anos 60 e 70, observa-se que a materialização do trabalho é 
indissociável da linguagem que o constitui. “O lugar ou a situação torna-
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se assim um espaço de reiteração de seu próprio discurso.” (COTRIM, 
FERREIRA, 2006, p. 19). Ao mesmo tempo, os debates acerca da crítica de 
arte, seus critérios, sua relação com a produção artística contemporânea 
levaram a profundas transformações na atuação da crítica e acirraram 
polêmicas nos anos 70. Alguns artistas consideravam que a partir do 
século XIX, o crítico se tornou necessário como “elo” entre o artista e 
o público; seria como um intérprete da arte para o grande público. Há 
ainda aqueles, como Hélio Oiticica e Lygia Clark, que desconsideram o 
papel do crítico não artista: “ou a criatividade tem pensamento e diz 
tudo ou nada é. Por isso, o crítico só pode se expressar ainda através 
da cultura morta, onde há o objeto de arte, mas agora é impossível.” 
(CLARK, In: COTRIM, FERREIRA, 2006, p. 21)

Os anos 60 e 70 foram um contexto em que a arte tendeu a “desmaterializar-
se”, introduziu múltiplos suportes e maneiras de existir. Além disso, houve 
um processo de “intelectualização” do artista, sendo que tais mudanças 
o levaram a responsabilizar-se pela interpretação de sua própria obra e a 
incorporação da crítica e da história da arte como matérias do processo de 
feitura da obra de arte.  Outra característica dessas décadas é a politização 
da arte, não como subordinação da prática artística à prática política, à 
militância, mas nos termos específicos da própria arte: “Buscam-se novas 
relações com o público, nas quais é priorizado o processo em relação ao 
objeto de arte.” (COTRIM, FERREIRA, 2006, p. 25).

AçõES E INSTITUIçãO - 
OBJETO E PARTICIPAçãO E DO CORPO à TERRA

Como é possível perceber, o total desinteresse pelos artistas e suas 
produções não é uma especificidade das propostas contemporâneas, que 
abandonaram a materialidade e o conceito tradicional de “objeto artístico”. 
é importante destacar que mesmo as propostas mais experimentais foram 
realizadas internamente ou promovidas pelas instituições.

Em Belo Horizonte, as “mostras” Objeto e Participação e Do Corpo à 
Terra ocorrem paralelamente em 1970 e fazem parte do mesmo projeto 
coordenado por Frederico Morais. A primeira é realizada na parte interna 
do Palácio das Artes e Do Corpo à Terra ocupa toda a extensão do 
Parque Municipal. A emergência dessas mostras refere-se a um conjunto 
de mudanças nas artes plásticas da década de 1960, que dialoga com 
questões levantadas anteriormente por Hélio Oiticica e Frederico Morais. O 
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primeiro, principalmente, por introduzir o conceito de “nova objetividade”, 
rompendo com definições artísticas tradicionais. Em contrapartida, Morais 
possui um papel importante para Minas Gerais, tendo sido um fundamental 
articulador das artes plásticas em um circuito ainda incipiente.

As propostas de Oiticica e Morais relacionam-se a exposições como: 
Vanguarda Brasileira, na reitoria da UFMG, em Belo Horizonte e a 
exposição Coletiva de Oito Artistas, na Galeria Atrium, em São Paulo, 
ambas em agosto de 1966. Ainda naquele ano, são realizadas as palestras 
Situação da Vanguarda no Brasil e Conceituação da Arte nas Condições 
Históricas Atuais do Brasil. Nota-se que um dos principais objetivos desses 
encontros é redefinir as propostas artísticas que busquem relacionar 
proposições estéticas, compromisso social e aproximar arte e vida. Após 
a exposição Proposta 66, no mesmo ano, é publicado o documento 
Declaração dos Princípios Básicos da Vanguarda. Texto este que visa à 
ampla divulgação nos jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O conteúdo político da exposição Nova Objetividade Brasileira, em 1967, 
pode ser observado em obras como Caixa N.5, de 1966, de Avatar 
Moraes; Visão Total, de Carlos Zílio; e Pátria Amada, de Marcelo Nitsche. 
Essas obras nascem sob o impulso do que Oiticica chama de “necessidade 
de fundamentar a vontade construtiva no campo político-ético-social”. 
(OITICICA, 1986, p. 54).

Objeto e Participação consiste em uma mostra coletiva, realizada no saguão 
do Palácio das Artes, com trabalhos de Franz Weissmann, Tereza Simões, 
José Ronaldo Lima, Humberto Costa Barros, Guilherme Vaz, Carlos Vergara, 
Ione Saldanha, Odila Ferraz, Cláudio Paiva, George Helt, Orlando Castano, 
Manoel Serpa, Manfredo de Souzanneto, Teresinha Soares, Yvone Etrusco, 
Nelson Leirner e Marcelo Nistche. 

Um aspecto importante discutido nas exposições Objeto e Participação 
e DCAT é a quebra de uma proposta expositiva restrita ao museu ou 
galeria. Se anteriormente é possível pensar a organização de um 
espaço curatorial, nesse momento, o artista coloca-se apenas como um 
agenciador de práticas, não podendo controlar as variáveis expositivas 
como luminosidade, barulho e disposição das obras. A Exposição DCAT 
ocorre na gestão do governador Israel Pinheiro na inauguração do 
Palácio das Artes. Nessa ocasião, apresenta-se a palestra O Processo 
Evolutivo da Arte em Minas, coordenada por Mari’Stella Tristão, que 
revê a produção mineira, de Athaíde aos vanguardistas. Parece que essa 
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iniciativa é característica de momentos de ruptura, sendo necessária a 
reapropriação do passado para inaugurar novas possibilidades para o 
futuro. No caso específico de Belo Horizonte, o futuro é simbolizado pelo 
conceito de vanguarda.

Na exposição Do Corpo à Terra, as propostas conceituais são realizadas 
durante três dias no Parque Municipal e nas ruas da cidade de Belo 
Horizonte. Dentre elas, destacam-se: a queima de 10 galinhas vivas por 
Cildo Meirelles que homenageia o sacrifício de Tiradentes; Lótus Lobo 
lança sementes no Parque Municipal; Luis Alphonsus queima um pano 
com extensão de 30 metros. O artista Eduardo Ângelo rasga jornais 
velhos e Luciano Gusmão mapeia o Parque Municipal, dividindo-o em 
áreas livres e de repressão. Bastante conhecidas são as trouxas de sangue 
lançadas no ribeirão Arrudas por Barrio. Lee Jaffe elabora um projeto 
na Serra do Curral desenhando uma trilha de açúcar. O programa da 
“mostra” menciona que ela teria a duração de uma semana (cinco dias), 
tendo seu início no dia 18 de abril de 1970, e que ocorreria no Palácio 
das Artes e em toda a extensão do Parque Municipal. Poderia ser incluído 
qualquer tipo de manifestações ou situação “no campo da arte ecológica 
(terra, água, ar, grama, etc.), conceitual (puramente mentais: imaginação), 
participacional, ambiental ou corporal” (Documento distribuído aos 
artistas que participaram da mostra: Objeto e participação e DCAT). Todas 
as proposições artísticas deveriam ser realizadas em Belo Horizonte e 
seriam custeadas pelo Palácio das Artes nos seguintes termos:

As despesas referentes ao transporte (por terra: ônibus ou trem) 

e estadia do artista (até cinco dias) e de realização dos trabalhos 

até um máximo de NCr$300,00. O total das despesas (15 

artistas) poderá ser administrado em grupo. Os artistas chegarão 

a Belo Horizonte na quinta-feira, dia 16, pela manhã, iniciando 

a apresentação de seus “trabalhos” no sábado. O dinheiro da 

passagem e mais os NCr$300,00 serão entregues no dia 16, em 

B.Hte. (Documento distribuído aos artistas que participaram da 

mostra: Objeto e participação e DCAT em 1970).

O mesmo documento alerta que a divulgação seria feita apenas por 
volantes escritos em “linguagem simples, que serão lançados nas ruas 
principais da cidade: no Mineirão, nos cinemas, etc. Não haverá catálogos 
nem cartazes, TV, rádio e jornal serão mobilizados” (Documento 
distribuído aos artistas que participaram da mostra: Objeto e participação 
e DCAT ). O documento é finalizado mencionando que Frederico Morais 
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é o único autor intelectual da “mostra” e que, em São Paulo, os contatos 
com os artistas deveriam ser mantidos com Maria Eugênia Franco.

A crítica local recebe a “mostra” com desconfiança, pois havia uma 
disputa entre o conceito de vanguarda postulado pelos artistas mineiros 
que participavam do Salão de Arte Contemporânea e aquele que 
defendiam os artistas do DCAT. Essas diferenciações podem ser notadas 
nas observações de Marília Andrés Ribeiro (1997) sobre Márcio Sampaio. 
Segundo a autora, Sampaio inicia o diálogo com Morais sobre a exposição 
Vanguarda Brasileira, mas com bastante desconfiança, afirmando que essa 
exposição era “uma tentativa inútil de se criar”, em Belo Horizonte, uma 
“escola carioca” de “vanguardeiros”.

No que se refere à proposta Do Corpo à Terra, Morais busca um 
deslocamento do tradicional conceito de paisagem para o de ambiente 
ou ambientação. Uma aprofundada compreensão sobre esses conceitos 
já vinha sendo desenvolvida por Hélio Oiticica nas suas teorizações e 
proposições artísticas.9 

JOSé RONALDO LIMA: CORPO, EXPERIêNCIA E RITUAL

José Ronaldo Lima é um artista importante por mediar o conceito de 
vanguarda carioca no contexto mineiro. Forma-se em Sociologia, é 
editor de livros didáticos e proprietário da Livraria do Estudante. Fica 
conhecido pela sua produção de desenhos, além das Caixas Táteis e 
Olfativas [FIG. 1 e 1a], que exigiam um diálogo constante entre obra e 
espectador. Dentro destas caixas feitas de madeira, havia um conjunto de 
materiais como erva-doce, pimenta-do-reino, isopor, bolinha de gude. O 
trabalho era composto por nove caixas pretas, em tamanhos diferentes 
e separadas a uma distância de dois metros uma das outras. As originais 
extraviaram se no Museu da Pampulha e apenas recentemente foram 
refeitas. José Ronaldo Lima interessa-se pelo aspecto documental, faz 
questão de registrar a relação que o público estabelece com sua obra 
e, posteriormente, incorpora os registros na apresentação das mesmas 
obras. Nota-se que os registros coletados referem-se à obra realizada em 
1970. Assim, Lima relaciona 9 impressões dos visitantes:

9. cf: OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Introdução Luciano Figueiredo; Mário Pedrosa; 
compilação Luciano Figueiredo; Lygia Pape; Wally Salomão. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
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1- é uma delícia (estudante de arte). 2 - coloca a gente um 

pouco aérea. (estudante de arte). 3-entorpece bastante 

(desenhista publicitário). 4- não sei bem, não deu para sentir 

(um pintor); então você não tem nariz (sua acompanhante). 

5-gostei, mas não acho que isso é arte (senhora casada). 

6-engraçado, que agora apareceu arte para o nariz, taí, 

gostei (um curioso). 7-achei interessante, mas não entendi 

(uma moça). 8- ta bom... (um conhecido). 9-isso é uma 

loucura, ridículo (funcionário do P.A.). (Documento do 

Arquivo pessoal de José Ronaldo Lima).

Na XI Bienal de São Paulo, em 1971, José Ronaldo Lima participa com as 
suas caixas que, na ocasião, recebem o nome de Ambiente Olfativo. O 
artista também envia as propostas táteis que são possíveis conhecer hoje 
apenas pelas descrições existentes nos jornais da época. Segundo o artista:

(...) arte sempre apelou para os quatro sentidos, deixando isolado 

por longo tempo o tátil, por isso iniciei minhas pesquisas nesse 

sentido. Construo caixas e objetos colocando vários materiais 

recolhidos, que possam proporcionar sensações táteis, de forma 

que o objeto apela para o espectador, dando um sentido de 

jogo à participação. (...) o espaço sugere sempre jogo, pois é um 

constante desafio a quem está em sua frente, desafio a criar, 

inventar ali”. (MOTTA, Ainda a X Bienal, Diário da Tarde. 13/06/69).

A proposta de José Ronaldo Lima não é facilmente compreendida e o 
colunista Wilson Frade não perde a oportunidade de ironizar as tentativas 
do crítico Morgan Motta de explicar a obra do artista. Frade explica 
que Motta tentava explicar que aquelas caixas para “se meter a mão 
eram complementação de desenhos nas paredes”. “Algumas pessoas 
mais audaciosas enfiavam a mão e encontravam coisas convenientes 
ou inconvenientes. Coisas convenientes: arroz e feijão em grão. Coisas 
inconvenientes...”. (FRADE, Estado de Minas, 16/12/69).

Para José Ronaldo Lima, o interesse é o de romper com o monopólio 
do aspecto visual das obras artísticas, aproximando-se das propostas 
sensoriais de Hélio Oiticica e Lygia Clark. O artista interessa-se pela criação 
de uma “sinfonia olfativa”, estabelecendo conexões entre as notas musicais e 
os cheiros. Na segunda parte da obra, o observador sai do ambiente olfativo-
auditivo, passando a interagir com as propostas táteis. Lima relata como foi 
sua apresentação na XI Bienal, focalizando a relação com o público e na Bienal:
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Eu tentei escurecer todo o ambiente para que a pessoa 

experimentasse o tato sem a interferência do visual. As 

paredes e as caixas foram pintadas de preto e as reações 

foram boas, principalmente ao código olfativo, porque a 

pessoa não estava vendo, então percebia as delimitações do 

espaço através dos cheiros. Essa experiência aconteceu na 

Bienal de 71, da qual eu participei com uma sala especial 

de pesquisa. (Depoimento de José Ronaldo Lima à Marília 

Andrés Ribeiro. Apud: RIBEIRO, 1997, p.247).

Lima transforma-se no elo entre a vanguarda mineira e a carioca, pois 
participa da exposição Objeto e Participação com suas caixas sensoriais, é 
convidado para Bienal de São Paulo, além de propor, na exposição DCAT a 
obra Gramática Amarela [FIG. 2, 2a]. Essa obra consta de uma intervenção 
de grafites vermelhos e verdes e, ao lado, jornais com manchetes que se 
referiam à Revolução Cultural Chinesa e à Guerra do Vietnã.

Alguns aspectos são de referência mais literal à Guerra do Vietnã, como 
os jornais expostos com manchetes. A mensagem é complementada 
com manchas vermelhas cobrindo os jornais. Destacam-se ainda outros 
fatores visuais que parecem aproximar-se da poesia concreta. A primeira 
é a valorização da primeira sílaba da palavra VERME, circundada por 
um retângulo verde, VER: sugere, ao mesmo tempo, o sentido de olhar 
fixamente para um determinado objeto, ocupando um lugar reforçado 
pela cor. Observa-se que Lima, apesar de sua intenção política, propõe 
aspectos sensoriais e formais. Outra conjunção possível refere-se 
à separação entre a palavra VERME e a sílaba LHA que aparece logo 
embaixo e induz o observador a ler a palavra VERMELHA.  

O artista produz uma série de documentos na época, em que relata suas 
propostas artísticas, e que fazem parte do seu acervo pessoal. Devido ao 
caráter perecível das obras, restam algumas fotografias e documentos 
produzidos. Um exemplo é a obra denominada Homenagem a Narciso, 
realizada no DCAT,e oferecida a um amigo que havia falecido há pouco. 
Para a realização da obra, o artista utiliza 1 quadro de José Narciso, 2000 
velas, 250 caixas vazias de vela e 1 pacote de fósforo.

Segundo as informações encontradas no documento de registro da ação 
produzido por Lima, a obra é iniciada com a inscrição HOMENAGEM no 
Palácio das Artes, fazendo um caminho de velas até a casa de Narciso. 
José Ronaldo passa a ser seguido por uma série de pessoas que passam 
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a ajudá-lo na instalação das velas pelo caminho. O cortejo segue por 
um longo trajeto, passando pelas ruas Bahia, Goitacazes, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro, chegando até a casa. Lima faz questão de registrar 
a opinião e o comportamento das pessoas quando da realização das 
suas obras participativas. Com relação à Homenagem a Narciso, Lima 
destaca o comportamento do público: “um indivíduo curioso ajoelhou-
se em frente ao quadro, acendeu uma vela e queria dar esmola” e a 
população em geral ajudou a acender as velas a partir da rua Bahia. 
A grande participação se deu em frente à casa onde morava Narciso, 
pois “o trânsito ficou interrompido na calçada de todo o quarteirão e os 
edifícios em volta ficaram apinhados de pessoas à janela por quase uma 
hora e durante o resto da noite” (Documento pertencente ao Arquivo 
Pessoal de José Ronaldo Lima).

José Ronaldo Lima é considerado em Minas Gerais o artista de vanguarda 
no final da década de 1960, principalmente, por ter sido escolhido para 
participar da Bienal de São Paulo. Sua produção, entretanto, foi encerrada 
e atualmente é proprietário de um sebo em um prédio tradicional do 
centro de Belo Horizonte.

Conclusão:
O que se percebe em Belo Horizonte é que a incipiência do circuito 
dificulta não só a produção artística, como também a produção de 
um discurso sobre ele. O recurso à memória dos próprios artistas é 
de inegável valor enquanto mecanismo dessa construção, prática em 
consonância com o caráter da arte a partir da década de 1960, que, 
como nos mostra Ferreira, passa a incorporar o discurso do artista. Mas 
é ainda necessária a análise das obras, de maneira a revelar questões, 
mais do que considerá-las resolvidas a partir de um único ponto de vista.

A dificuldade está em fazê-lo com experiências artísticas efêmeras ou 
“desmaterializadas” que, aproveitando-se da expansão do campo da 
arte, tem sua materialização em um evento com “tempo de duração” 
definido, deixando perdida para sempre a experiência inaugural da 
obra? O primeiro passo é assumir uma posição crítica em relação a seus 
registros e discursos, sejam eles produzidos pelo próprio artista ou vindos 
de quaisquer outras fontes.

Ao mesmo tempo, porém, os perigos apontados por Fried de degeneração 
da arte não parecem se concretizar, pois a necessidade de legitimação, 
por exemplo, junto a uma instituição, mantém vivo o entendimento da 
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prática e de seu desenvolvimento como tal. As inúmeras novas categorias 
surgidas nas décadas de 1960 e de 1970 são sinais dessa continuidade, 
da qual também nos fala Archer, quando afirma que as novas propostas 
podem ser entendidas como advindas de questionamentos presentes 
naquelas anteriores, as modernistas (fonte?). O que se percebe é o 
alargamento de fronteiras, concedendo-se aos artistas, ao mesmo tempo 
em que estes passam também a se permitir, maiores possibilidades de 
afirmação de certas práticas como, a partir de então, artísticas.

Esse processo possibilita o desenvolvimento de trabalhos como o de José 
Ronaldo Lima, que explora sentidos como o olfato e o tato, e foge do 
aspecto usual da arte de se relacionar mais diretamente à visualidade. 
Por sua vez, Homenagem a Narciso é uma verdadeira manifestação da 
arte enquanto experiência, chegando a incorporar o próprio público na 
produção da obra.

Infelizmente, todas as propostas, todas as situações, todas as experiências 
são incapazes de sobreviver em uma cultura local que não valoriza, não 
investe nas artes e artistas. é possível concluir fazendo uso de uma 
citação de 1951: Belo Horizonte não possui museus. – Tem sim. E o 
Museu da Fazenda Velha10? é verdade, mas este é apenas um museu 
histórico. Queremos falar em Museus de Arte.” (Revista Vocação, ano 1, 
n. 2, maio 1951, p. 42.).

10.   O Museu da Fazenda Velha faz referência ao Museu Histórico Abílio Barreto.
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o Museu roMpIdo
MARcO PAuLO ROLLA

A performance é uma mídia que se desenvolveu  com o sentido 
de confrontar aspectos político-sociais e de amplificar o fazer e a 
sensibilidade da arte dentro do que já existia formatado por suas 
instituições. Sua imaterialidade muitas vezes cria uma certa insegurança 
quando pensamos em objetivos como conservação e colecionismo, tanto 
no sentido de sua aquisição quanto aos limites documentais históricos, 
ligados à missão relacionada à consolidação da cultura de um povo 
através de seus museus.

Assim, a performance criou em torno de si um mito de irreverência 
envolvendo toda  relação entre instituição, artista e público. Por ser uma 
arte questionadora e que tem como materialização uma existência amorfa, 
com limites inexistentes entre vários campos da arte e do corpo, este 
meio artístico tem sempre como parte do processo de construção uma 
negociação entre as várias instancias envolvidas em cada forma diferente 
adquirida pela imaginação e necessidade do artista. Ela pode e quer ir além 
das relações já pré-estabelecidas. A performance tem o desejo de achar 
novos caminhos e combinações, quer que os espaços se transformem, 
que o público e o artista, consequentemente, se encontrem envolvidos em 
territórios únicos, desconhecidos e de potência criativa renovadora. 

As mudanças nunca são momentos serenos e passivos. Desse modo, 
sempre que a performance tenta ocupar lugares onde existem éticas pré-
determinadas e um certo protecionismo contra uma possível inversão de 
valores e atitudes, a tensão e o diálogo se instauram para fazer claro, possível 
ou impossível a realização do momento presente proposto pelo artista.

No dia 29 de novembro, na performance Ensaio Sobre o Contágio, do 
artista Wilson de Avelar, houve um momento de grande valor simbólico 
entre o artista, o público e a instituição. O artista se aprisionou no 
espaço museológico envidraçado do Museu da Pampulha e o público 
foi deslocado e restringido a ficar do lado de fora, vendo tudo através 
da película de vidro transparente, que cria uma “bolha intransponível”. 
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Não vou entrar em maiores detalhes sobre este trabalho que teve uma 
complexa superposição de camadas, vou me ater ao fato que mais me 
interessa sublinhar: com um martelo em punho, o artista rompeu o vidro 
do museu, com agressividade e tensão; estilhaços voaram em direção 
ao público na parte externa, formou-se um buraco de formato irregular, 
agressivo e cortante, por onde se enfiou uma ponta dos 60 quilos de 
linguiça crua, para serem fritos e divididos socialmente com o público, 
sempre servidos acompanhado de um pequeno cálice de whisky.

Ao quebrar e romper esse invólucro, o artista permite que por um orifício se 
torne possível uma comunicação entre os personagens desta relação social, 
bloqueada premeditadamente pelo artista, para explicitar uma situação 
entre o público e a arte, entre o social e o sensível, entre o imaginativo e o 
voraz consumismo animal do homem e, principalmente, uma condição de 
ignorância social em nosso país, advinda de nossa deficiência educacional, 
decadente desde os eventos da ditadura militar nos anos 60 e 70. E nós,o 
público, delirávamos com o serviço do garçom gracioso que servia tudo bem 
lentamente, criando um tempo ralentado de delírio e suspensão.

O acontecido não me saiu da cabeça desde então. Foi como uma explosão 
sensorial na ordem cívica do comportamento, pois a ação não era um 
desejo do artista e sim uma solução da produção para um imprevisto. 
O vidro que teria um furo regular feito, especialmente para a passagem 
das tripas recheadas de carne crua se atrasou e não chegaria em tempo 
de ser instalado e possibilitar o acontecimento do trabalho. Esse fato 
resultou em um momento único na relação instituição e performance. 
Como a mostra já estava em seu período final, pois era o penúltimo dia, 
e as transações entre todos já chegavam em um momento mais maduro, 
o museu pode compreender a urgência e a necessidade do ato. Assim, 
a própria instituição resolveu sugerir que o artista rompesse seu invólucro 
neste ato libertário da quebra, transformador pela energia despendida e 
pelo ato revolucionário do corte.
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Outra reflexão importante é pensar o quanto é poderoso o poder 
do acaso na ação performática, se as pessoas envolvidas já têm um 
entendimento para usar o fato inesperado e, assim, redimensionar suas 
realidades para melhorar e intensificar o momento do presente. Assim 
podemos observar o quanto é forte o seu potencial transgressor. A ação 
acabou sendo mesmo uma colaboração entre a instituição e o performer 
na vontade de que o momento se apresentasse desse modo, tão mágico.

Outra Presença foi a primeira exposição dedicada exclusivamente à 
performance, no contexto local que ocorreu no Museu da Pampulha. 
Isso trouxe ao evento ares de novidade e expectativa, tanto por parte dos 
artistas, quanto da instituição e do publico em geral. Ao entrarem nos 
espaços maravilhosos projetados para o cassino da Pampulha, por Oscar 
Niemeyer, e os jardins de Burle Marx, todos puderam perceber o quanto 
eles são generosos para receber as experiências com o corpo, propostas 
por artistas de várias gerações da cidade de Belo Horizonte.

O museu foi rompido, principalmente no sentido simbólico, ao receber 
estas experiências e ao confrontar o público visitante com as inusitadas 
presenças emergidas de todas as experiências vivenciadas por nós, indo 
além dos mármores italianos e dos espelhos belgas, que dão ao espaço um 
ar de nobreza quase intransponível. Mas ele recebeu o corpo, suas vísceras, 
emoções, o suor que escorreu, o churrasco no jardim, e muitos outros 
acontecimentos que imantaram suas salas e vegetações da possibilidade 
do sensível e da irreverência da arte de nosso momento atual.

MAP_outrapres_catalogo_final.indd   32 16/05/14   12:56



33

escatológIcos, nossos 
corpos perforMátIcos???
MARcOS hILL1

Aparentemente buscando uma melhor compreensão da performance como 
assunto contemporâneo de arte, um amigo me perguntou por que, quase 
sempre, as ações performativas são escatológicas? 

O modo repentino como a questão entrou na conversa não me impediu 
de notar certo tom de provocação ou mesmo de pouca aceitação da 
performance como prática artística. O que estaria sendo questionado? 
A explicitação do corpo vivo, desprovido de enquadramentos mais 
convencionais? Ou o incômodo provocado por sua inalienável presença 
carregada de pulsões e pulsações vitais?

De forma sutil, a pergunta soou como uma afirmação. Pego de surpresa, ativei 
um processo mental de verificação, tentando aproximar o que eu entendia 
por escatologia de imagens registradas na minha memória. O fato é que 
ambos iniciamos uma discussão sem saber muito bem o que é “escatológico”.

No grego, éschatos significa “último”, “extremo”2. Considerando os sentidos 
que as palavras carregam, nos confrontamos aqui com uma questão que é 
tanto espaço-temporal quanto simbólica: a finitude. 

Ou seja, o “último”, o “extremo” nos conecta com a realidade inteligível 
da morte; da iminência de nosso próprio desaparecimento em relação 
ao desaparecimento do outro, em relação ao desaparecimento de tudo 
que vive e, num sentido mais complexo, de tudo que existe, tendo o corpo 
humano como um foco de convergência.

1.   Marcos Hill é historiador da arte, curador e professor dos cursos de graduação e pós-graduação da 
Escola de Belas Artes da uFMG. Coordena, juntamente com o artista Marco Paulo Rolla, o CEIA, Centro 
de Experimentação e Informação de Arte. Vive e trabalha em Belo Horizonte, MG.
2.   NASCENTE, Antenor. Dicionário de Etimologia da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1932. p. 288.
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Filosoficamente, logos oferece uma pluralidade de sentidos. O termo 
pode ser traduzido por “palavra”, “expressão”, “pensamento”, 
“conceito”, “discurso”, “fala”, “razão”, “inteligência”, etc., etc.: “A esta 
variedade de significações outras foram agregadas, ou derivadas delas, 
ou combinando algumas; assim, por exemplo, logos tem sido usado para 
significar ‘lei’, ‘princípio’, ‘norma’, etc.”3 

 “Escatológico” poderia então ser entendido como “expressão do último”, 
“fala do extremo”, “razão da finitude”, todas possibilidades bastante sugestivas 
e que relativizam a associação ligeira com o abjeto, estimulando pensamentos 
mais densos sobre a performance enquanto manifestação artística. 

Entre o escatológico do corpo e o corpo performático emergem noções 
de morte e sexualidade que caracterizam o erotismo, “chave para 
desvendar o aspecto mais fundamental e determinante da natureza 
humana. Aquele ponto em que o homem é ao mesmo tempo social e 
animal, humano e inumano, além de si mesmo.”4 

Voltando às imagens registradas na minha memória, me reportei à cultura 
ocidental e às condições extremamente desfavoráveis às quais o corpo 
humano tem sido submetido, desde o início do século XX. Nesse contexto, 
me conectei com impasses históricos tais como o holocausto, tendo em 
mente Auschwitz, e/ou a destruição das cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagazaki, no ano de 1945. 

Por mais que tais fatos já tenham sido exaustivamente explorados, acho 
impossível falar do estatuto contemporâneo do corpo sem considerar a ideia 
do extermínio planificado e suas consequências presentes em corpos e mentes 
que, marcados pela Modernidade, continuam sucedendo-se aos fatos.

Dez anos após o final da Segunda Grande Guerra, o cineasta francês Alain 
Resnais lançava um documentário intitulado “Noite e neblina” (Nuit e 
brouillard). Reconhecido como uma das obras de maior impacto na história do 
cinema mundial, esse filme explicita a realidade de campos de concentração 
nazistas instalados na Polônia e na Alemanha, planejados para deter judeus, 
condenados políticos, prisioneiros de guerra, ciganos, homossexuais e, como 
se sabe, todas as pessoas que se opusessem ao ideário nazista.

3.   MORA, José Ferrater. Diccionario de Filosofía. Buenos Aires: Sudamericana, 1971.Tomo II L-Z, pp. 87-89.
4.   Contracapa do livro BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: 
L&PM, 1987.
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Aclamado até hoje como um clássico atualíssimo, “Noite e neblina” 
mostra como, a partir de 1942, os nazistas preocuparam-se em 
racionalizar o extermínio, visando maior produtividade. é quando se 
inicia a utilização do gás Zyklon.

Das sobras dos corpos sacrificados, armazenadas em assustadores 
estoques de guerra, aproveitava-se tudo. Com cabelos de mulher foram 
produzidos tecidos; com ossos, fertilizantes; com corpos inteiros, sabão; 
com peles, revestimentos de luminárias.

Documento fundamental para os que se preocupam com os “fins últimos” 
da humanidade, essa é uma das obras filmográficas mais difundidas 
dentro e fora da França. Em crítica publicada pelos Cahiers du Cinéma, foi 
registrado que “os trinta e dois minutos de Noite e Neblina transformaram 
toda uma geração de colegiais em crianças sérias.”5

Trata-se aqui de uma referência escatológica que, sem dúvida, influenciou 
e até hoje influencia quem se interessa em pensar os novos estatutos do 
corpo surgidos a partir da Segunda Grande Guerra.

Segundo o Prof. Paulo Cunha, da UFPE, a atualidade desse filme reside 
no fato de que, hoje, prosseguimos vivendo num contexto impregnado 
pela intolerância. São eclosões fundamentalistas de todo tipo, proibições 
as mais variadas, impossibilidades de representação, censura à imprensa 
e à produção artística, guerras de religião, etc.6 

Não é difícil, inclusive, localizar no circuito artístico brasileiro, 
impedimentos da livre circulação de ideias conectadas ao erotismo. Aqui, 
podem ser lembrados o caso da instalação performática Desenhando em 
terços, da artista brasileira Márcia X, censurado pelo Centro Cultural do 
Banco do Brasil, em 2006 no Rio de Janeiro7; e o da primeira exposição 
individual brasileira da fotógrafa norte-americana Nam Goldin, censurada 

5. Apud Alexandre FIGuERÔA (uNICAP), professor e crítico que apresenta o documentário em DVD.
6. Paulo CuNHA é professor da uFPE e analisa o documentário Noite e Neblina em seu DVD de divulgação.
7. “De qual intencionalidade estaria munido o discurso religioso que convence os fiéis sobre a 
humanidade do Deus feito homem e, ao mesmo tempo, interdita sua sexualidade? [...] Ao associar o terço 
à imagem do pênis, Márcia X ativou parte significativa dessa contradição. A situação letárgica na qual 
estado e igrejas tentam manter a consciência do cidadão instigou-lhe uma postura de questionamento.” 
In: HILL, Marcos. “uma polêmica censurada ou o x da congestão erótica”, artigo publicado nos sites 
www.canalcontemporaneo.art.br e  www.ceia.art.br.
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pela empresa de telefonia OI de Belo Horizonte, no final de 2011.8

O que mais me interessou em “Noite e neblina”, foi a interpelação do 
texto de autoria do ex-prisioneiro de guerra Jean Cayrol que, através 
um narrador, nos pergunta se, após a desativação dos campos de 
concentração, sabemos “quem vigia [...] a chegada dos novos carrascos? 
Serão eles tão diferentes de nós?”9 

Passados quase setenta anos do final da guerra, será que, enquanto 
humanos, nos encontramos suficientemente atentos para o fato de 
que os horrores já ocorridos continuam a suceder? Quem está vigiando 
o mundo agora e quem vai nos alertar sobre o surgimento dos novos 
assassinos? Se é que nós mesmos não teríamos alguma chance de nos 
tornarmos os próprios assassinos?

é importante ressaltar que em muitas ações performáticas atuais, essas 
são questões recorrentes. é o caso de Bare Life Study #1, performance 
apresentada no ano de 2005, por outra artista norte-americana, Coco 

8. “Em reunião ontem, no Oi Futuro, fui comunicada pelo curador e pela direção do instituto que a 
exposição de Nan Goldin estava suspensa. Em ato arbitrário, prepotente e desrespeitoso com a artista, os 
curadores, e sobretudo, com a obra de arte, a mostra foi CENSuRADA. A artista chegaria ao Rio dentro de 
20 dias, e a exposição se inauguraria em 09 de janeiro, ou seja, faltando praticamente 1 mês. A direção 
e a curadoria dessa casa simplesmente não sabiam quem era Nan Goldin e o conteúdo de suas imagens, 
tomando conhecimento delas apenas no final de outubro, embora tenham selecionado a exposição em 
edital de um ano atrás. um trabalho de quase dois anos foi jogado fora, sumariamente.” Parte do email 
enviado pela curadora da exposição censurada, Ligia Canongia, à classe artística brasileira. Apud: LANÇA, 
Leandro Gonçalves. Censura ao “demasiado humano” na arte contemporânea: um estudo do caso Nan 
goldin e Oi-Futuro.  Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel 
em Ciências Sociais. Ênfase em Sociologia da Cultura. Orientadora: Profa. Dra. Léa Freitas Perez. Fafich-
uFMG, 2013. p. 17.  
9. “Em princípio, a comunidade, constituída pelo trabalho, considera-se distante, em sua essência, da 
violência implicada na morte de um dos seus. Diante daquela morte, a coletividade tem o sentimento 
do interdito. Mas isto só é verdade para os membros de uma comunidade. O interdito age plenamente 
no interior do grupo. Fora, em relação aos estrangeiro, o interdito é ainda sentido. Mas ele pode ser 
transgredido. A comunidade que o trabalho afasta da violência está com efeito longe dela no tempo do 
trabalho, e próxima daqueles que estão unidos pelo trabalho comum. Fora desse tempo determinado, 
fora de seus limites, a comunidade pode voltar à violência, pode se entregar ao assassínio na guerra que 
a opõe a uma outra comunidade.” In: BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. 
Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 44.
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Fusco, durante o 15º Videobrasil em São Paulo. 10

Como administrar a violência cotidiana que incide sobre nossos corpos 
e mentes? Sobreviventes da brutalidade de guerras consecutivas, que 
legado estamos deixando para as novas gerações e como lidar com isto? 

Certamente cabe aos artistas mobilizar, em suas “falas inteligentes”, 
o logos inerente à expressão humana, evidenciando a onipresença da 
violência e de sua dimensão escatológica. 

A intolerância não é uma questão do passado. Se esta indagação já 
era enfrentada por espíritos mais conscientes em 1955, o que dizer das 
sucessivas situações de violência planificada ocorridas no mundo, desde 
então? Os exemplos não faltam: Coreia, Vietnam, Palestina, golpes 
militares na América Latina, Congo, Angola, Moçambique, Ruanda, 
Líbano, Golfo Pérsico, Bósnia, Afeganistão, Iraque, Chechênia e Síria 
para não ser exaustivo.

No âmbito da expressão artística, me pergunto o que reverbera consciente 
e/ou inconscientemente desses corpos e dessas mentes atormentados 
nas novas criações? Até que ponto, isto se configura como urgente em 
sentidos estéticos transformados em discursos?

Considerando a complexidade da recepção no processo de comunicação 
entre humanos, lembro uma passagem de Bataille que amplia a questão: 

Devemos inicialmente nos dizer de nossos sentimentos que 

eles tendem a dar uma feição pessoal a nossos pontos de 

vista. Mas essa dificuldade é geral; é relativamente simples, a 

meu ver, examinar em que minha experiência interior coincide 

10.   “Nem campos, nem desertos, nem praias de difícil desembarque. Na era das ‘bombas inteligentes’, o 
combate corpo-a-corpo deixou a esfera dos teatros de guerra historicamente delimitados pelas potências 
bélicas. É no recôndito das bases e celas que os prisioneiros políticos são confrontados, cruelmente, com a 
verdadeira face de seus oponentes. Nesse território a artista, escritora e curadora Coco Fusco (Nova York, 
1960) monta sua performance. Com algumas dezenas de voluntários, ela encena uma das torturas mais 
frequentemente impostas por soldados norte-americanos aos prisioneiros que mantêm, de Abu Ghraib 
a Guantánamo: fazê-los limpar as celas com escovas de dentes. Fusco ocupa um espaço público de São 
Paulo (a frente da Embaixada dos Estados unidos) e move seu pequeno exército (vestido com uniformes 
que aludem aos uniformes usados por prisioneiros de guerra norte-ameericanos) para trazer à luz o que 
diariamente se desenrola na escuridão autorizada das prisões militares.” In: FESTIVAL Internacional de 
Arte Eletrônica Videobrasil (15º: São Paulo). Catálogo. – São Paulo: Associação Videobrasil, 2005. p. 108.

MAP_outrapres_catalogo_final.indd   37 16/05/14   12:56



38

com a dos outros, e por que meio ela me faz comunicar com 

eles. Isto não é admitido de hábito, mas o caráter vago e 

geral de minha proposição me impede de insistir sobre ela. 

E mais: os obstáculos opostos à comunicação da experiência 

me parecem de uma outra natureza; eles se relacionam com 

o interdito que a funda e com a duplicidade de que falo, 

conciliando coisas cujo princípio é inconciliável, o respeito à 

lei e a violação, o interdito e a transgressão.11

Em testemunhos como Noite e Neblina, o espantoso se deflagra quando 
a lúgubre associação entre meticulosidade técnica e crueldade humana 
aparece. Trata-se de uma questão que acompanha a humanidade desde 
sempre: a eclosão da maldade no grau mais brutal e mais puro, podendo 
a mesma ser munida de uma sofisticada racionalidade. 

Surpreendente é reconhecer que, 

O mundo do trabalho e da razão é a base da vida humana, mas 

o trabalho não nos absorve inteiramente e, se a razão comanda, 

nossa obediência nunca é sem limite. [...] A própria natureza é 

violenta e, por mais comedidos que sejamos, uma violência pode 

nos dominar de novo, que não é mais a violência natural, a violência 

de um ser racional que tentou obedecer, mas que sucumbe ao 

movimento que ele mesmo não pôde reduzir à razão.12

Na mesma década do lançamento de “Noite e Neblina”, confirmou-se 
a possibilidade do corpo como suporte artístico não-convencional. Isto 
se confirma a partir de experiências tais como Untitled Event (1952)13, 
concebido por John Cage e Antropometrias do francês Yves Klein 
(projeto iniciado no final dos anos 1950), entre outras manifestações. 
Nesse contexto surge pela primeira vez o termo happening para designar 
ações do corpo em estado artístico. 

11.   BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 34.
12.   BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 37.
13.   “untitled Event tornou-se rapidamente uma referência fundamental nos Estados unidos, na Europa 
e no Japão. Tão marcada ficou sua influência em ambos os lados do Atlântico e do Pacífico que para a 
maioria dos críticos, teóricos e historiadores da vanguarda na segunda metade desse século a tremenda 
explosão de energia artística nos anos 1960 e 1970 tem sua origem no evento de Cage do ano de 1952.” 
In: GLuSBERG, Jorge. The Art of Performance. New York: ICASA/ New York university, |s.d.|. p.  16.
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No campo das Artes, a novidade caracterizou-se por uma convergência 
entre as várias linguagens que, abandonando os discursos tradicionais, 
ocuparam-se em diluir limites entre campos expressivos específicos, 
priorizando urgências de expressão do corpo, desse corpo fortemente 
marcado pelos recentes efeitos de uma guerra planetária.

Aqui, consigo reconhecer uma dimensão sombria do escatológico 
permeando a indecência dos cadáveres empilhados em montanhas, 
mostrados pelo documentário de Resnais. Imagens identificadas como 
“pornográficas” por Jean-Luc Godard, em fala lembrada pelo Prof. 
Paulo Cunha, em seu comentário sobre “Noite e Neblina”.

Um lado ambíguo da escatologia reside no fato dos sentimentos de esperança 
e desespero confundirem-se, forjando outras possibilidades corpóreas já não 
tão crédulas, mas ainda não completamente desesperançadas. Aliás, este misto 
de desespero e esperança caracteriza um cabedal psíquico valioso quando a 
proposta é refletir sobre a performance enquanto expressão contemporânea.

A partir da provocação inicial feita por meu amigo, o fato de ter 
desavisadamente aceitado a escatologia como característica “inerente” 
às ações performáticas me levou a pensar sobre o que as instituições 
que normatizam a vida reconhecem como ameaçador em muitas dessas 
ações artísticas. E por que o pensamento sobre o “último”, sobre o 
“extremo” é tão indesejável?

Tudo pode estar relacionado com o fato de tais ações lembrarem o que o 
mundo do trabalho procura esquecer através dos interditos, ou seja, a violência 
inerente à morte e à reprodução sexual, em “movimentos de excesso contagioso 
em que nada mais existe, a não ser o abandono imediato ao excesso.”14

Sem dúvida, há constrangimento no modo erotizado como certos corpos 
se expõem, propondo-se a ultrapassar limites, ignorando convenções, 
questionando preconceitos e condicionamentos impostos por índices 
de normalidade. Porque, de todo modo, esses corpos transgressores 
encarnam a lembrança da finitude, num espaço-tempo palpável. 
Sobretudo, quando seu efeito neutraliza forças de controle e vigilância, 
evidenciando ambiguidades inerentes à morte e a sexualidade. 

Aqui, o erotismo cumpre papel determinante. Para Bataille, 

14.   BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 38.
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O que está em jogo no erotismo é sempre a dissolução das formas 

constituídas. Digo: a dissolução dessas formas de vida social, 

regular, que fundam a ordem descontínua das individualidades 

definidas que nós somos. Mas no erotismo, menos ainda que 

na reprodutibilidade, a vida descontínua não está condenada, 

apesar de Sade, a desaparecer: ela está somente posta em 

questão. Ela deve ser incomodada, perturbada ao máximo.15

Neste sentido, a exploração do corpo pelo performer constitui-se 
num desafio que, reativando a consciência da violência (radicalmente 
manifestada tanto na morte16 quanto na sexualidade), é endereçado aos 
observadores da ação, estimulando-os a conscientizar-se sobre a situação 
de seus próprio corpos em estados de tempo-espaço vividos. Ao fazê-lo, 
tornam-se evidentes os traços escatológicos que a performance carrega.

é certo que, desenvolver consciência sobre espaços, locais, lugares e 
ambientes nos quais corpos acomodam-se, resguardados que estão por 
interditos, provoca sensações transgressoras nem sempre muito agradáveis. 

A desestabilização do que é conveniente faz emergir forças imprevisíveis, não 
só ameaçando a estabilidade de sistemas de ordem e controle, mas fazendo 
aflorar riscos para os quais o próprio performador deve estar preparado.

Por exemplo, é interessante observar como, sem nenhum ineditismo no 
campo da Arte, a velha nudez ainda afeta boa parte das consciências. 
Quando deslocados das linhas demarcadoras do convencionalismo, corpos 
nus são capazes de gerar inusitadas reações. Principalmente quando essa 
nudez nega a exposição já banalizada por dispositivos mercadológicos.  

Em seu texto sobre a nudez, quando Giorgio Agamben analisa uma 
performance de Vanessa Beecroft (cem mulheres nuas, de pé imóveis e 
indiferentes expostas ao olhar dos visitantes), um dos vários sentidos de 
escatológico pode ser reconhecido em sua análise. 

15.   BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 18.
16.   “[...] a violência, e a morte que a representa, têm um duplo sentido: de um lado o horror nos afasta, 
ligado ao apego que inspira a vida; do outro, um elemento solene, ao mesmo tempo assustador, nos 
fascina, introduzindo uma inquietação suprema. [...] Não posso em primeiro lugar senão indicar o aspecto 
essencial de um movimento de recuo diante da violência que traduz o interdito da morte.” In: BATAILLE, 
George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 42.  
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Ao afirmar que “Todos pareciam na expectativa, como numa 
representação do Último Dia”, o filósofo italiano alude à espera do 
estado final que, na visão cristã, remete a uma vida futura motivada 
pela esperança, virtude fundante da escatologia, sob o viés religioso. 
Desvelando a complexidade de leituras óbvias, Agamben prossegue em 
seus comentários sobre o trabalho de Beecroft: 

Mas, olhando bem, também aqui os papéis se tinham invertido: 

as moças em collants (transparentes) eram os anjos, implacáveis 

e severos, que a tradição iconográfica figura sempre cobertos de 

longas vestes, enquanto os visitantes – hesitantes e encapotados 

como estavam naquele fim de Inverno berlinense – personificavam 

os ressuscitados à espera do juízo, que até a mais devota tradição 

teológica autoriza a representar em toda a sua nudez.17

Constatando a impossibilidade da nudez, o filósofo italiano parte para 
a questão da nudez como estado da nossa cultura, sempre lembrando 
sua marca teológica. Com invejável erudição, Agamben propõe uma 
avaliação “arqueológica” deste estado do corpo, trazendo da narrativa 
do Génesis, o momento em que Adão e Eva, depois do pecado, se dão 
conta pela primeira vez de que estão nus.

Segundo os teólogos, isso não acontece devido a uma simples ignorância 
anterior que o pecado anulou: 

Antes da queda, embora não estivessem cobertos por veste 

alguma, Adão e Eva não estavam nus: estavam cobertos por 

uma veste de graça, que aderia aos seus corpos como um 

trajo glorioso [...]. é desta veste sobrenatural que o pecado os 

despoja, e eles, desnudados, são constrangidos a cobrir-se [...].18

Com clareza o texto vai indicando que esse estado primordial do 
corpo, no Paraíso Terrestre, se deu apenas em dois instantes: uma 
primeira vez, no intervalo presumivelmente muito breve, entre a 
percepção da nudez e a confecção da tanga e, uma segunda vez, 
quando despem as folhas de figueira para vestirem as túnicas de pele.

Sendo assim, no contexto teológico, a nudez só aparece negativamente: 

17.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 72. 
18.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 73.
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[...] como privação da veste de graça e como presságio 

da esplendorosa veste de glória que os beatos receberão 

no Paraíso. Uma plena nudez dar-se-á, talvez, somente 

no Inferno, no corpo dos condenados irremissivelmente 

oferecido aos tormentos eternos da justiça divina.19

Existe aqui uma conexão inegável entre nudez e pecado: “Esta mudança 
através da queda tem de se referir a toda a natureza de Adão e Eva. Ou 
seja, tem de se tratar de uma mutação metafísica, que se refere ao ser do 
homem, e não simplesmente de uma mudança moral.”20

O fato da graça sobrenatural circundar a pessoa humana como uma  veste 
chama a atenção de Agamben que passa a tratar com maior clareza este 
dispositivo teológico, pondo em relação nudez e veste e situando, nesta 
relação, a própria possibilidade do pecado.

Aqui o filósofo italiano identifica uma contradição que, em parte, auxilia 
a compreensão da nudez como um estado desestabilizador:
 

Se já antes do pecado era necessário cobrir com o véu da 

graça o corpo humano, tal quer dizer que à bem-aventurada 

e inocente nudez paradisíaca preexistia uma outra nudez, 

essa ‘corporeidade nua’ que o pecado, despindo a veste de 

graça, deixa impiedosamente aparecer.21 

Em meio a essa problemática, fica claro que, a natureza humana, remetida 
a si própria, “se apresenta como possibilidade da degenerescência [...] 
naquilo que as escrituras chamam ‘carne’, o devir visível da nudez do 
homem, a sua corrupção e putrefação.”22

Diante do impasse aqui colocado, Agamben reconhece a nudez como 
uma herança teológica muito pesada e afirma que 

A olhos tão profundamente (ainda que inconscientemente) 

condicionados pela tradição teológica, o que aparece quando 

se tiram as vestes (a graça) não é mais do que uma sombra 

19.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 74.
20.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 74.
21.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 76.
22.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 79.
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delas, e libertar a nudez dos esquemas que nos permitem 

concebê-la apenas de modo privativo e instantâneo é uma 

tarefa que requer uma lucidez fora do comum.23

Para quem hoje utiliza o corpo como suporte expressivo, essa afirmação vale 
como um alerta: libertar a nudez, ou melhor, o corpo dos esquemas que nos 
permitem concebê-lo apenas como um lugar falho, como um lugar da falta. 

Tarefa que, pelo menos desde os anos 1950, artistas dedicados ao 
happening e à performance têm assumido com notável lucidez. Apesar 
disto, o corpo em movimento sempre remeterá à sua descontinuidade 
intrínseca. Sem dúvida, é importante conscientizar-se sobre a condição 
humana que oscila entre interditos e transgressões.

Em uma espécie de aconselhamento, Agamben acrescenta:

[...] remontar arqueologicamente a montante da oposição 

teológica nudez-veste, natureza-graça, mas não para atingir 

um estado original anterior à cisão, mas para compreender e 

neutralizar o dispositivo que a produziu.24 

Neste sentido, é possível que Agamben concorde com Bataille quando 
este afirma que

[...] o interdito fundado pelo medo não nos propõe somente 

observá-lo. A contrapartida não falha nunca. Derrubar uma 

barreira é, em si, algo de atraente; a ação proibida adquire 

um sentido que não tinha antes, quando um terror, ao nos 

afastar dela, cercava-a com um halo de glória. “Nada”, 

escreve Sade, “contém a libertinagem... a verdadeira 

maneira de espalhar e multiplicar os desejos é querer lhe 

impor limites.” Nada contém a libertinagem..., ou melhor, de 

forma geral, não há nada que reduza a violência.25

Diante das referências aqui tratadas, fica evidente a necessidade de 
se perceber a nudez e o corpo, recuperando a consciência sobre a 

23.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 81.
24.   AGAMBEN, Giorgio. Nudez. In: Nudez. Lisboa:  Relógio D’Água, 2009. p. 82.
25.   BATAILLE, George. O erotismo. Tradução de Antonio Carlos Viana. Porto Alegre: L&PM, 1987. p. 
44-45.
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ambiguidade existente entre violência, morte e sexualidade, consciência 
que a metáfora teológica da graça buscou apagar. 

Sem dúvida, tal instabilidade é uma das motivações primordiais de 
processos que, pautados pela experiência corporal, hoje caracterizam a 
recente história da performance.

Neste sentido é aconselhável voltar ao corpo, onde todas as fendas da 
cultura ocidental evidenciam-se! Artistas como Carolee Schneemann, 
Hermann Nitsch, Hannah Wilke, Rudolf Schwarzkogler, Ana Mendieta 
e Paul McCarthy devem aqui ser reconhecidos como guias pelas novas 
gerações de performadores. Tratam-se, sem dúvida, de espíritos 
obstinados em superar o medo, na busca de uma melhor compreensão 
sobre a irredutibilidade da violência entre os humanos. 

Na interpelação inicial do amigo que especulava sobre a dimensão 
escatológica da performance, a palavra “escatológico” aparecia como 
sinônimo imediato de abjeto, repugnante, desagradável, gratuito. 
Interessante é notar a relação desta compreensão mais superficial 
com a que se deflagra diante das referências até aqui mencionadas.

Seria então a performance uma prática escatológica? Talvez agora, com 
mais dúvidas do que certezas, eu possa me aproximar de um “sim”, sem 
pretensões definitivas. Inclusive pelo que de repugnante algumas ações 
possam suscitar. Até porque, toda repugnância expressa por meios artísticos 
não tem valor por si só; nem pelo que de desprezível o corpo humano significa 
sob o profundo (ainda que inconsciente) condicionamento de interditos e 
transgreções milenares os quais a tradição teológica cristã incorporou. 

O que fica claro na conclusão dessa breve trajetória reflexiva é a 
singularidade ética de ações artísticas que, apropriando-se do sentido 
mais amplo do “escatológico”, mantêm sua compreensão em suspenso, 
reconduzindo as consciências a um estado de alerta diante do “extremo” 
para o qual a descontinuidade do próprio corpo sempre nos remete.

Resta fortalecer a esperança como virtude libertada de interpretações 
teológicas, através de práticas artísticas empenhadas na superação de 
iniquidades humanas que não devem ser justificadas nem pelo terror da 
morte, nem pela desmedida do prazer sexual. Virtude alimentada pela 
superação do medo que todos temos de morrer.
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da vontade: sobre a 
outra presença do 
atravessaMento
ANA LuISA SANtOS

Estamos com 11 dias de exposição no museu de arte da Pampulha – 
MAP. Ressoam no espaço 14 performances, uma palestra e incontáveis 
imagens e encontros. A sensação é de puro atravessamento: no museu, 
um deslocamento de tempo impossibilita mensurar em semanas o tipo de 
experiência compartilhada diante das obras que aconteceram/acontecem 
durante a Outra Presença; no MAP, um deslocamento de espaço permite 
a percepção de diferentes situações: cada dia é um lugar.

Como artista e pesquisadora, sinto essa experiência de forma 
contundente, através de uma percepção da beleza diante da ativação 
do espaço do museu pela presença plena e generosa dos artistas que 
realizam suas obras com entrega e força. Eles, nós, os performers, 
parecem compartilhar com o público a conquista daquele espaço, até 
então ou ainda, distante para muitos: longe do centro ou de um campo 
de atuação possível na dinâmica política da arte em Belo Horizonte.

Durante sua palestra na exposição, Teresinha Soares afirmou que sente 
o MAP como sua casa. Curiosa a revelação de uma das primeiras artistas 
a realizar performances no museu. Diferentemente da percepção de 
Teresinha, entendo o museu, através da Outra Presença, como um 
espaço político. Isso não quer dizer que uma casa não possa configurar 
um espaço de debate, mas, no lugar de equipamento público que o 
museu ocupa, as elaborações e confrontos se potencializam a partir do 
encontro com a diferença.

Ainda neste breve período em processo da exposição, destaque para a 
outra presença provocada pelas crianças e pelos turistas que chegam 
para visitar o museu em seu caráter de edifício e tem a oportunidade de 
encontrar outros usos, frutos da ocupação artística dos corpos em ação. De 
qualquer forma, é estabelecido um jogo de dentro e fora em que os limites 
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são colocados à prova. Esse jogo é decorrente da proposta arquitetônica, 
mas está em exercício pelos artistas através de várias obras que provocam 
um múltiplo deslocamento do corpo, do público, de todos nós.

A diversidade de propostas artísticas, povoadas de variadas intensidades, 
provoca também uma mistura de sensações no corpo. Borram-se as 
fronteiras entre o interno e o externo de cada um diante do dilaceramento 
do espaço e do tempo na paisagem de Outra Presença. O movimento do 
vento, a dança da bandeira da exposição, as pequenas ondas da água da 
lagoa, os corpos em ação performática: tudo compõe um ritmo dilatado 
de sensibilização. Aliás, tudo compõe com as obras naquele lugar: são 
planos, molduras, sons e luz que implodem a ideia de um museu, de 
um edifício ou de um corpo circunscrito sob definidos limites. Leituras 
diferentes, presenças extraordinárias compõem com o lugar de maneira 
a criar formas e sentidos condensados de vida ou do desafio de viver.

Sinto que o desafio artístico é cada vez maior e que a Outra Presença 
diz de um testemunho do que podemos escavar da memória – universal 
ou particular – fortalecendo e apresentando, sempre, a possibilidade de 
criar, pensar e mover diante do que percebemos hoje. Estou atravessada 
e não sei exatamente onde estão as fronteiras do que percebo ou do que 
vivo: Outra Presença me dá isso.    
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Map - espaço da perforMance 
NAthALIA LARSEN

Em 2010 quando Marina Ambramovic realizou uma exposição de 
retrospectiva de sua carreira chamada de “Artist is Present” (a artista está 
presente), o mundo parece ter descoberto a performance, que desde os 
anos 70 busca seu espaço no campo da arte.

“O paradoxo é que aquela arte nascida como prática radical 

tenha se transformado, 40 anos mais tarde, na manifestação 

artística da moda. No outono passado, enquanto o Whitney 

celebrava a cena nova-iorquina dos 70, o New Museum 

orquestrava uma grande retrospectiva sobre um de seus 

principais integrantes Chris Burden...” (‘Performance’, esse claro 

objeto do desejo – àlex Vicente, Nova York 6 JAN 2014 - http://brasil.

elpais.com/brasil/2014/01/06/cultura/1389013504_408280.html)

A performance nasceu como uma expressão marginal, mas atualmente, 
com o aumento da sua popularidade, ela passa por grandes mudanças e 
novos desenvolvimentos. Discussões e novas experiências podem surgir 
e associar o suporte a oficialidade da arte contemporânea. 

A performance encontra seu espaço oficial nos museus e centros 
culturais do mundo, e pouco a pouco vai transformando sua experiência 
marginal em oficial. Ela proporciona o rompimento da relação passiva do 
observador com a obra de arte, que o provoca e estimula sua participação 
ativa na ação. Além disso, passa a incorporar novas disciplinas do uso 
cotidiano e a investir na precariedade desses novos suportes. Essa nova 
perspectiva tira a arte do domínio absoluto da imagem e transfere para o 
“corpo” e para outros elementos a experiência estética de cada trabalho. 

Para o Museu de Arte da Pampulha, a experiência de receber uma exposição 
integralmente de performance Outra Presença, além de necessária foi 
bastante reveladora. O espaço se multiplicou em perspectivas e vivências. 
Deixou de lado parte de sua formalidade e sobriedade, para dar espaço ao 
novo, ao improviso e ao coletivo. Chegando ao ponto do espaço parecer 
ter sido criado para receber as ações. 
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por Joaquim Cardoso, na revista Habitat, em 1953: “... o Conjunto 

da Pampulha é, no Brasil, o primeiro e, em certo sentido, talvez o 

único de um grupo de edifícios visando a uma finalidade coletiva e 

social; o próprio cassino construído com o objetivo imediato de servir 

à exploração do jogo de azar não está, pela disposição dos seus 

elementos, imperativamente destinado a esse fim: é, na verdade, 

um cassino, mas organicamente mais adaptado a uma colônia de 

férias para estudantes ou funcionários públicos, do que mesmo para 

jogadores profissionais” (http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/

enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete=4268)

Possivelmente responsabilidade de sua tipologia do entretenimento, criada para 
abrigar o cassino. Suas potencias espaciais estão na existência de grandes salões 
que proporcionam o encontro e a permanencia, rampas abertas que também 
favorecem a troca de olhares, a imensidão do pé direito duplo que ainda é 
intensificada com o reflexo do espelho instalado em um de seus lados e em 
sua totalidade. As colunas também refletem o sorriso do passante e possibilita 
conferir se a maquiagem ainda está perfeita como nos tempos da jogatina. 
Seu imenso e denso jardim Burlexmarxiano, parece invadir seu espaço interno 
e garante passeios agradáveis e fins de tarde sublimes em suas proximidades. 
Seria essa tipologia responsável por potencializar as ações performáticas 
e darem força a imagem? Artistas saindo e entrando no imenso painel de 
espelho belga, parece um enredo surrealista, acompanhado pela presença 
das capivaras no jardim. Assim como a monumentalidade da edificação, com 
pé direto de 8 metros de altura, constantes painéis de vidros, que mesclam a 
paisagem com a dureza e a beleza dos seus materiais, o mármore português, 
o vidro, o piso de peroba, o aço inox.....tudo parece compor um imenso palco 
de ação, de arte, de experiência....de contemporaneidade.

Com Outra Presença, a Instituição também parecia ter encontrado seu lugar, 
sua manifestação artística. Dentro das questões museológicas, a Instituição 
necessita de muito cuidado ao apresentar suas obras do acervo, por que na 
maioria das vezes, tratam-se de pinturas, esculturas, fotografias e outros 
documentos, seu modo de expor exige cuidados determinantes. O edifício 
muitas vezes entra em conflito com sua função, percebemos que isso se dá, 
apenas quando se trata de um suporte acadêmico ou convencional. No caso 
da performance, ou melhor dizer, da arte contemporânea como um todo, 
esse conflito entre bem tombado edificado e espaço museológico se diluem. 

O edifício possui uma característica de imenso valor, que é seu fluxograma. 
Seus espaços parecem ter sido pensados para fluir, atravessar e estabelecer 
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conexão, definitivamente é um espaço de encontro. O espaço externo não 
permanece isolado de sua arquitetura, tendo nesse projeto imenso valor 
estético e integrador. O ambiente interno passa a ser externo e vice-versa. 
E não é apenas através dos imensos painéis de vidro que essa sensação 
se dá, mas sim também pela circulação definida pelo arquiteto, que não 
estabeleceu um limite entre o que está dentro e o que está fora e encarou 
a área de sua atuação como um todo integrante. Tal conceito emerge na 
fenomenologia do espaço incessantemente. Além disso, o edifício e sua 
situação no terreno evidenciam mais uma vez seu conceito de percurso, 
pois conhecê-lo significa percorrê-lo. 

“Circulações, percursos, conexões... são muitas as forças 

deambulatórias que organizam o projeto do cassino. Hoje, essa 

mesma ideia do deslocamento ocupa um lugar especial no 

âmago da produção da arquitetura contemporânea. E também 

o cassino de Niemeyer - multiplicando os pontos de vista sobre o 

espaço com uma cenografia dramatizada - é, mais que qualquer 

outro, representativo do pensamento arquitetural do início 

do século 21. Em seu ensaio Bigness publicado em 1994, Rem 

Koolhaas evoca a dificuldade para combinar a especificidade 

arquitetônica com a instabilidade programática. “Doravante, 

o construído fica incontrolável, entregue por todos os meios a 

forças políticas, financeiras, culturais que o mergulham em uma 

transformação perpétua”, explicava nos anos de 1990.” (au.

pini.com.br/arquitetura-urbanismo/226/imagem-de-marca-e-roleta-

programatica-as-formas-do-275976-1.aspx)

Viver o Museu recebendo tantos artistas, que com eles trouxeram diversos 
questionamentos, inúmeras experiências e principalmente colaboraram na 
criação de um espaço museológico contemporâneo, tão atrevido quanto o 
conceito arquitetônico, que proporcionou um espaço de entretenimento e 
encontro através da linguagem artística. Encerro com uma citação pertinente 
que relaciona o espaço arquitetônico e as possibilidades da performance:

“Criticado e admirado por sua liberdade formal, o conjunto 

da Pampulha, que representava então uma decisão de riscos, 

evidencia um dos aspectos fortes da cultura brasileira: um 

otimismo unificador onde tudo é sempre possível.” (au.pini.

com.br/arquitetura-urbanismo/226/imagem-de-marca-e-roleta-

programatica-as-formas-do-275976-1.aspx)
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lIsta acervo

VIDEO-PERfORMANcE

LEGENDAS PARA PROJETOR

AS DOZE TAREFAS  Marta Neves - 2006

FALÁCIA DO HOMEM DE PALHA  Fernanda Polse - 2013

TRANS  Marco Paulo Rolla e Tejal Shah - 2004

RESCuE (RESGATE)  Shima - 2009

VãO  Ana Luisa Santos e Leonardo Barcelos - 2013

CONCERTO PARA O ERRO  Renato Negrão - 2009

SEM TÍTuLO  Acervo Rede Minas - Dec. 1940

VESTES RECÉM TIRADAS  Daniel Saraiva - 2012

PARTIDA DO SENSÍVEL  Renato Negrão - 2010

VOEVIAGEM  Renato Negrão - 2009

tV 1 (MEzANINO)

NESSA RuA TEM uM MAR  Marta Neves - 2012

LIVRO  Margô Assis e Eugênio Pacelli - 2012

BALADA  Christina Fornaciari (Projeto Improvisões) - 2008

CONTAINEMENT (CONTENÇãO)  Shima  - 2007
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DuELO NACIONAL 2012  Duelo de MC´s - 2012

TRIâNGuLO DAS DELÍCIAS  Marc Davi - 2008

HOMENS DE PRETO  Marco Paulo Rolla - 2010

CONFORTÁVEL  Marco Paulo Rolla - 1998

VISÍVEL E INVISÍVEL  Marco Paulo Rolla - 2006

TE VEJO APENAS EM FOTOGRAFIA  Obscena - 2013

ATERRO DE INERTES  Ana Luiza Santos - 2013

SOFIA  Paola Rettori - 2013

COLETâNEA DE TRABALHOS APRESENTADOS NO MIP 2009  
Manifestação Internacional de Performance BH (CEIA) - 2009

tV2 (MEzANINO)

ÉDEN  Marta Neves - 2008

REquIEM 1´55  Mariana Rocha - 2011

PAISAGEM  Marco Paulo Rolla - 2002

BREu  Christina Fornaciari - 2012

ECLIPSE  Shima - 2009

SEM TÍTuLO  Paulo Nazareth - 2007 (Bolsa Pampulha)
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AINDA quE PERMANEÇAM VIVOS  Paulo Nazareth - 2007 (Bolsa Pampulha)

O VOO  Daniel Saraiva - 2012

SIN PASO, SIN PISO  Joacélio Batista - 2010

JuMP  Marco Paulo Rolla - 1998

tV 3 (MEzANINO)

POSSÍVEIS ANATOMIAS EM ESPAÇOS BORRADOS  Margô Assis - 2010

FIO CONDuTOR  Marco Paulo Rolla - 2008

DISYquILIBRIO  Marco Paulo Rolla e Dudude - 2010

EMERGÊNCIA  Christina Fornaciari - 2013

VORAZ  Patrícia Siqueira e Vinícius Reinaldi - 2012

PRAZER, ED - O CASAMENTO DE 2011  Ed Marte - 2011

PRAZER, ED - SALãO E BARBEARIA 2012  Ed Marte - 2012

CIBORGuE  Paola Rettori e Marcelo Kraiser - 2013

VEIA  Christina Fornaciari - 2009

DOcuMENtOS (AuDItóRIO)

Só ARES DE TERESINHA  Entrevista MIP com Teresinha Soares - 2003

fOtO-PERfORMANcE (SALA DA MEMóRIA)

SEM TÍTuLO  Daniela Paoliello - 2012

SENDO OuTRO, EM OuTRO TEMPO E LuGAR  Luiz Henrique Vieira - 
2012/ 2013
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quASE MuLHER  Fernanda Polse - 2012

SEM TÍTuLO  Paulo Nazareth - 2011

PALEStRAS 

MARCOS HILL (MIP/CEIA) + TERESINHA SOARES
A performance em Belo Horizonte: uma trajetória de referências e ressonâncias.

DENISE PEDRON (FESTIVAL DE PERFORMANCE) + 
WAGNER ROSSI CAMPOS (PERPENDICuLAR) 
Projetos e programações: particularidades dos eventos performáticos.

MARCO PAuLO ROLLA (ESCOLA GuIGNARD / uEMG) + 
PAOLA RETTORE (PóS-GRADuAÇãO EM PERFORMANCE – FACuLDADE 
ANGEL VIANNA / CASA PAOLA RETTORE) 
Formação em performance: aprendizado experimental ou ensino de risco.

LuIZ CARLOS GARROCHO (CEFAR/ PALÁCIO DAS ARTES) + 
THEREZA PORTES (INSTITuTO uNDIó) + 
WILSON DE AVELLAR (ARENA DA CuLTuRA)
Acontecimento e performatividade na rua: experiências e estudos do 
espaço urbano de Belo Horizonte.
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perforMances
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aberto o jogo entre 
corpos e espaço
Entre o que se pretende com um projeto arquitetônico e aquilo em que 
ele vai, historicamente, se tornando, está o corpo - operador de todo 
sentido. Outra Presença, a série de performances apresentada entre 01 
de novembro e 01 de dezembro de 2013, no Museu de Arte da Pampulha, 
é uma proposta atenta à questão que envolve a ininterrupta imbricação 
e reflexiva constituição que há entre o lugar, o espaço e o corpo. 

O espaço, como nos ensina Certeau, é uma efetuação do lugar, assim 
como uma palavra quando é falada. Por sua vez, o corpo, como quer 
Foucault, é o “ponto zero do mundo” do qual surgem todos os lugares 
possíveis, na perspectiva do imaginário. Assim, na esteira desses 
pensadores, é a presença e a ação do corpo que realizam o espaço, 
que dão a ele sentido e espírito. Sua ausência, ao contrário, lhe retira o 
ânimo, a força que faz vivo o lugar. 

Em se tratando de arquitetura, Oscar Niemeyer deixa saber que o corpo é 
uma grande inspiração para as curvas de suas obras e, no caso do MAP, 
inicialmente construído e “espacializado” como um cassino da década 
de quarenta, essa lógica se manteve: fervilharam, entre os mármores, 
rampas e colunas de aço inoxidável, os corpos de uma burguesia elegante 
e ávida por diversão e prazeres – pouco antes da ditadura, que tomaria 
o país e cerraria as portas do prédio.

Na configuração atual, o MAP - por meio da curadoria de Ana Luisa 
Santos, Marco Paulo Rolla e Nathalia Larsen - procura, literalmente, 
evocar outras presenças. Primeiro para se reafirmar enquanto um espaço 
público de pertencimento que, para além de ser uma atração turística do 
complexo da Pampulha, deseja se oferecer aos moradores da cidade que 
não são seus maiores frequentadores. Segundo para deslocar, provocar 
e dar originalidade ao modo dos corpos estarem presentes no museu, 
por vezes docilizados por regras de comportamento e aprisionados na 
própria grandiosidade da estrutura arquitetônica. A subversão está, 
ironicamente, na permissão. Permissão para o preenchimento do vazio. 
Permissão para que os corpos se apresentem e, com isso, exercitem e 
modifiquem as instâncias do espaço.
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Diante dessa intenção, a performance se apresenta como a linguagem 
artística apropriada,  uma vez que pressupõe a ação e a interação, a 
presença e os (des)encontros de corpos em uma efêmera construção de 
sentido. Entre jovens e reconhecidos artistas, mais de trinta artistas da 
cidade estiveram presentes no MAP ao longo do mês de novembro, o 
homem nu que deseja arrastar as colunas de Niemeyer, a mulher que faz 
no museu um churrasco aos moldes “da laje”, o encontro em curvas do 
Quarteirão do Soul, a dança feita dos ordinários movimentos da limpeza 
diária de uma casa. 

Orbitar o corpo e experimentar o espaço talvez seja o único denominador 
comum entre as tantas e distintas performances que são apresentadas. 
Outra Presença, por fim, integra o Museu de Arte da Pampulha à cena 
artística de Belo Horizonte e estende a todos os corpos espectadores o 
convite a uma nova experimentação no espaço público, vale dizer, do 
museu que está aberto ao jogo dos corpos. 

vernIssage // 01.11.13
A primeira noite de performances no MAP foi marcada pela força 
e poesia de O Puxador, obra de Laura Lima, interpretada por Tiago 
Macedo, e pelos sabores e gentilezas de Agnes Farkasvolgyi, em Presença 
Ambulante, Falante e Generosa. 

Logo na entrada do salão principal do museu, os visitantes deparavam 
com um homem nu, envolto por cadarços de nylon amarrados às colunas 
de aço, que praticava um esforço fantasioso de arrastar consigo toda a 
estrutura que o prendia. Para o curador Marco Paulo Rolla, essa é uma 
cena impactante, mas ao mesmo tempo é uma poética figura de convite 
à exposição na medida em que reflete o desejo da curadoria de integrar 
o espaço do MAP ao da cidade. 
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O PuXADOR 
Laura Lima (acervo MAP)

O PuXADOR (1998), DE AuTORIA DE LAuRA LIMA, FAZ PARTE DA SÉRIE HOMEM=CARNE/
MuLHER=CARNE, NA quAL A ARTISTA TRABALHA COM HOMENS, MuLHERES E OBJETOS 
uTILIZADOS NA EXECuÇãO DOS TRABALHOS. ESSA OBRA É CONSTITuÍDA POR uM HOMEM 
Nu, uSANDO APENAS ALÇAS/TIRAS DE TECIDO AS quAIS TAMBÉM SãO ATRELADAS à 
ARquITETuRA, àS COLuNAS DO EDIFÍCIO DE OSCAR NIEMEYER quE ABRIGA O MuSEu DE 
ARTE DA PAMPuLHA. O HOMEM PuXA ESSAS COLuNAS COMO quE NuMA TENTATIVA DE 
SOLTÁ-LAS DA CONSTRuÇãO. 
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O Puxador é uma obra que integra o acervo do museu. Assim, sua escolha 
para a abertura de Outra Presença vai ao encontro do anseio do trio de 
curadores - formado também por Ana Luisa Santos e Nathalia Larsen - de 
promover a ativação da coleção e, na mesma medida, de amadurecer e 
dar importância à política de aquisição de obras.

Na portaria, Marcelo de Jesus, funcionário do museu, acompanhava 
as primeiras reações dos visitantes e afirmou que o comportamento 
desses vinha sendo elogioso e respeitoso. Já no mezanino, uma mulher 
aguardava o momento certo de passar pela porta, para assim, evitar o 
contato com o homem nu. As tensões provocadas nessa performance 
refletiram-se ainda no próprio corpo do artista interpretante, que 
apresentava marcas de seu constante esforço nas quase três horas em 
que sua pele era pressionada ao nylon, a fim de que a estrutura dos 
cadarços fosse mantida estirada. 
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Do lado de fora do salão, entre os jardins de Burle Marx, ambulantes eram 
as mesas que dispunham os petiscos do coquetel. Tratava-se da obra da 
artista e chef de cozinha Agnes Farkasvolgyi, na qual o corpo foi o suporte 
para um arranjo circular com função de bandeja, que por sua vez foi um 
pretexto para fazer o outro se aproximar e dar início a uma conversa. 
Para a artista, a comida opera uma tradução entre linguagens em que 
dialogam sabores e sentimentos. A culinária guarda, assim, uma carga 
afetiva a partir da qual o próprio fato de escolher e preparar um prato para 
alguém pode querer dizer: “eu gosto de você”. Dessa maneira, Presença 
Ambulante, Falante e Generosa atraiu as pessoas pelo estômago e pela 
curiosidade - mesmo aquelas a princípio intimidadas pela apresentação 
multicores e inusitada das mulheres de corpos “embandejados”. Deu-se 
início a uma troca de histórias, afetos e, claro, muitos sabores.

Outra Presença apresentou ainda mostras de Vídeo Performance e 
Foto Performance, expostas no segundo andar do salão principal e 
que reuniram trabalhos anteriores dos artistas participantes. Para além, 
aconteceram várias palestras e performances no MAP, como um convite 
a se fazer presente nesse espaço.
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INDIFERENÇA 
Renato Negrão

É POSSÍVEL TRATAR DA IDEIA DE INDIFERENÇA PLASTICAMENTE? E, ASSIM SENDO, É POSSÍVEL 
PROVOCAR CATARSES EM ARTE LIDANDO NESSE CONTEXTO PARADOXAL? Ou SEJA, É POSSÍVEL 
ESTAR DE FATO INDIFERENTE? A PERFORMANCE PROCuRA TRABALHAR ESSAS quESTõES A 
PARTIR DA IDEIA DE INDIFERENÇA NO LASTRO DO SEu SIGNIFICADO. 

perforMances e polítIcas // 02.11.13

No inédito Indiferença, apresentado no MAP, o artista e poeta Renato 
Negrão buscou explorar o lastro semântico da palavra que dá título à 
obra e que, segundo ele, é deliberada para quem a comete e dramática 
para quem sofre. 

Na performance, o corpo do artista arrastou um outro, feito de plástico, 
com formas que lembram a humana. Incolor, translúcido, atravessado, o 
plástico foi eleito como o dispositivo material que sugere a indiferença. E 
dele fez-se um corpo, um objeto relacional – com declaradas inspirações 
em Lygia Clark. Esse corpo, por vezes incômodo nos ajustes que exigia 
e, por outras, confortável em sua leveza vagante, perdeu a forma para 
atravessar o artista. Neste ponto da obra, o corpo plástico foi desfeito 
em um movimento contínuo, deslocando-se das costas para o torso do 
corpo do artista. Marcava-se, assim, o fim do diálogo entre corpos e 
também o fim da subjetivação do objeto que, de volta à origem, torna-se 
nada mais que plástico - pura indiferença.

Renato destaca ainda a relevância de Outra Presença no MAP, afirmando 
que a arquitetura do prédio de Niemeyer é, ao contrário do que possa 
parecer, convidativa: “não me sinto intimidado com isso, a arquitetura 
social da cidade é que não se mostra aberta”. Nesse contexto, ele 
evidencia a importância do olhar que dirigiu a exposição para propor 
mudanças. “é importante a gente saber que há diálogo, que a cidade 
percebe seus artistas e o que acontece aqui, de maneira mais ativa. Assim, 
o espaço deixa de ser encastelado para pertencer mais às pessoas.”
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Em seguida, outro corpo político invadiu a cena. Juraci – performance 
de Ed Marte – caminhava pelo grande salão, vestido com roupas de cor 
laranja e carregando uma grande maleta de ferramentas. Ele se aproxima 
de um grupo de pessoas e diz: “Eu soube que pediram um gás aqui”. 
Fez-se, daí, uma espécie de via sacra pelos ambientes do museu em que 
o artista simplesmente caminhou e observou os objetos, enquanto, atrás 
dele, o público seguia à espera do que estava para acontecer. Foi então 
que Juraci parou diante de um espelho e começou a exibir os objetos 
transfigurantes de sua caixa de ferramentas.

Juraci se despiu e, lentamente, em uma liturgia gestual feminina, 
começou a se travestir. Calcinha, meias, maiô, salto alto, maquiagem, 
óculos de sol, bolsa, perfume, celular, nenhum detalhe foi esquecido, 
e cada ato foi enriquecido com interações e provocações ao público. 
Desfilando, ele finalizou sua produção e passou a entregar alegóricas 
notas de um real em troca de abraços, dados em toda pessoa de quem 
se aproximava. Um abraço, podemos imaginar, que simboliza encontro 
e unidade, para além das dicotomias que insistem em cercar o corpo. 
Juraci, enfim, não é homem ou mulher, é o corpo que ele bem quiser.
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JuRACI 
Ed Marte

uM CORPO CIRCuLA PELO ESPAÇO FÍSICO ENTRE AS ONDAS. O CORPO COMO uM SER SEM 
DEFINIÇãO NEM GÊNERO ARRASTA A SuA PRESENÇA, AO MESMO TEMPO, DENSA E LEVE, 
FLANANDO PELO CHãO E FLuTuANDO PELO AR NO ESPAÇO ENTRE ESPELHOS E PAREDES 
BRANCAS. uM CORPO POLÍTICO.
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quARTEIRãO DO SOuL     

O quARTEIRãO DO SOuL SuRGIu COMO uMA FORMA DE REENCONTRO DOS AMIGOS quE 

FREquENTAVAM OS CHAMADOS BAILES BLACk NO CENTRO DE BELO HORIZONTE, NOS 

ANOS 1970, E quE, COM O PASSAR DOS ANOS, FORAM SENDO EXPuRGADOS PARA A 

PERIFERIA DA CIDADE. O MOVIMENTO quER AFIRMAR quE O SOuL TEM ESPÍRITO JOVEM, 

O BLACk NãO FICA VELHO.
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O encerramento do dia de performances em Outra Presença levou 
ao palco do auditório do MAP a velha guarda do Quarteirão do Soul, 
“família de rua” que costuma se apresentar, em Belo Horizonte, debaixo 
do viaduto Santa Tereza e na praça Sete. Trajados a rigor, os antigos 
frequentadores dos bailes de blackmusic dos anos 70 representam não 
só a resistência de tempos em que o preconceito racial e social era ainda 
mais perverso do que hoje, como também a continuidade e progressão 
de uma batalha sócio-cultural, enfrentada com muita música e dança. 

Nesse ritmo, o dj Geraldinho - conhecido lavador de carros na região do 
mercado central durante a semana – fez todo mundo cair na improvisada 
pista de dança do MAP, nos embalos do Quarteirão do Soul. Outra Presença 
teve assim, um dia caracterizado pelas atuações políticas do corpo na arte, 
enfrentando questões que tangem à discussão de gênero, ao preconceito 
racial e à indiferença social.
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dos deslocaMentos da arte // 03.11.13

No mezanino, um barco, tendo a lagoa da Pampulha como cenário 
natural, deixava ver parte das pernas de uma mulher que tinha o resto 
do corpo coberto por pneus, sacos de lixo e enormes boias de câmaras 
de ar. O corpo entulhado e inerte fazia arrastado o tempo de quem para 
ele olhava.

Do lado de fora do MAP, um carro estaciona ao som de Madona e nele dá-
se início ao casamento. Casam-se os gêneros, os corpos, as identidades, 
os sexos, as sexualidades, a linguagem. Trans – Thisisnot(2011), de Ana 
Luisa Santos e Guilherme Morais, provoca o desnudamento e descamação 
de uma estrutura binária e linear, socialmente construída, a fim de 
normalizar corpos e identidades. Este ideal normativo dos corpos aponta 
para a exigência de um modelo comportamental excludente que achata a 
multiplicidade de combinações pertencentes à sexualidade humana.

Gêneros, como quer a filósofa e teórica queer Judith Butler, são performances 
sociais. Seres homens e seres mulheres são construções carregadas por 
símbolos, gestos e palavras de determinação que, em Trans, tornam-se 
matéria para uma criação inteligente, despudorada e que nos faz rir de 
nossas próprias idiotices. Afinal, quem não as têm? 

Os corpos que surgem em Trans achincalham inúmeras formas de se 
configurar isso que materialmente somos, alcançando desde o mito grego 
do Andrógino até a origem de Monga, a mulher gorila. O corpo é matéria 
em transformação, diante de incontáveis possibilidades, inclusive aquela 
em que, diante do rompimento das normas do pensamento, não se sabe 
mais quem é quem ou o quê. Como resume bem a afirmação da garota de 
cerca de cinco anos que assistia à performance: Pai, ela é homem.
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TRANS – THIS IS NOT  
Guilherme Morais e Ana Luisa Santos 

NOSSA SOCIEDADE É ORGANIZADA EM uM MuNDO BINÁRIO. PRENDEMO-NOS ENTRE O BEM 
E O MAL, O PRETO E O BRANCO, INCLuSãO E EXCLuSãO, HOMEM E MuLHER. TRANS TRAZ 
à VISTA TODAS ESSAS quESTõES AO APRESENTAR POSSIBILIDADES DE DRIBLAR uMA OBRA, 
ESGOTANDO NOSSAS MúLTIPLAS POSSIBILIDADES DE ATRAVESSAMENTOS CONSTANTES.
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Enquanto desmanchavam-se corpos no salão principal, inertes estavam 
as pernas de Christina Fornaciari, a artista que permaneceu no barco, na 
mesma posição, por cerca de três horas. A performanceDois Franciscos 
(2013) trata das paisagens desfiguradas que circundam o rio São Francisco 
da nascente à foz. Encenada diante de um dos mais poluídos cartões postais 
de Belo Horizonte, a obra ganhou outro referencial simbólico e permitiu 
associações dirigidas ao seu pano de fundo - a lagoa da Pampulha.     

A pura presença, que caracteriza essa performance, parece transferir 
o incômodo que poderíamos delegar à artista, em sua desconfortável 
posição entre entulhos, para o espectador que aguarda a reação ou 
resposta dela a essa situação. Mas, não há retorno. Assim, o público 
domingueiro que chegava ao museu a passeio, ao deparar com o barco, 
figurava dois tipos ansiosos de movimentos: o de usar os celulares para 
fotografar e o de buscar um porquê imediato para a cena. Importunada, 
uma mulher perguntou: É só arte mesmo ou tem algum significado?

Trans e Dois Francisco, obras a princípio tão distantes em suas temáticas, 
parecem ter alcançado, pelas vozes da menina e da mulher, um ponto 
comum que é próprio ao universo artístico: o de questionar o que nos é 
dado como verdade. 
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DOIS FRANCISCOS 
Christina Fornaciari 

A OBRA TRATA DA EXPLORAÇãO PREDATóRIA DE RECuRSOS NATuRAIS AO LONGO DO RIO 
SãO FRANCISCO. DA NASCENTE à FOZ, DA EXTRAÇãO DE MINÉRIO EM MINAS GERAIS àS 
REFINARIAS DE PETRóLEO EM SERGIPE, O quE CIRCuNDA O RIO É uMA PAISAGEM ALTERADA, 
DESFIGuRADA E TRANSTORNADA. 
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dos canteIros, dobras e 
desaparecIMentos do corpo // 08.11.13

Duas obras apresentadas no MAP, uma vez mais, provocaram os limites 
entre o dentro e o fora. Canteiros, de Marco Paulo Rolla em companhia 
de Fernanda Polse e Inácio Mariano, fez exalar no grande salão do 
museu um cheiro de jardim em poda. Dobras, de Ana Luisa Santos, fez 
desaparecer o corpo em mais um invólucro, para além da pele que nos 
cobre e nos abre ao mundo.

Em princípio, a presença dos corpos em Canteiros era dissimulada. Deitados 
em seus cantos, praticamente imóveis e cobertos por flores e plantas, os 
três corpos pareciam preparados para serem velados. Havia de se chegar 
bem próximo do arranjo de grama humano, para enxergar partes nuas de 
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75um alguém que se confirmava vivo por pequenos movimentos e sons que 
lhe permitiam a comunicação com o outro, com o exterior.

No momento da performance, o museu recebeu a visita daqueles que 
talvez sejam os mais singulares e desprevenidos intérpretes da arte 
contemporânea: as crianças. Depois de receberem as instruções básicas das 
arte-educadoras do museu – não toque, não grite, não corra – elas entraram 
pé ante pé no grande salão e iniciaram os grandes questionamentos que 
o auge de seus cinco ou seis anos de idade permitiam - Achei um pé aqui! 
Tem uma cara também! É um monstro? Até que uma das crianças não teve 
dúvidas e deu por encerrado o assunto: É um corpo.
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CANTEIROS 
Marco Paulo Rolla

NO CANTO, ENTRE O SALãO INTERNO DE MÁRMORE, A PAREDE DE AZuLEJOS E OS JARDINS 
EXTERNOS, INSTALAM-SE TRÊS CANTEIROS. A MOITA TEM MOMENTOS EM quE MIMESES, 
METAMORFOSE E TRANSMuTAÇãO SãO EVOCADAS POR ACONTECIMENTOS FORTuITOS. O 
CORPO EXISTE NA MISTuRA DOS ELEMENTOS E OCuPA O LuGAR TRANSITóRIO DO CANTO. 
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Corpo que também desapareceu na espécie de mortalha que Ana Luisa 
tecia sobre si mesma, enrolando-se em uma enorme e enclausurante 
folha de papel branco. Ali a vida também se provou pelo movimento e 
pelas poéticas formas que dele emergiram e fizeram correr a imaginação, 
como quando tentamos encontrar bichos em nuvens. Delicada, na 
mesma potência em que angustiante, Dobras também foi resolvida pelo 
olhar de uma criança, talvez incomodada pelo meio como a artista se 
embolara: - Fácil! É só pegar uma tesoura e cortar o papel. 

Sem tesoura e sem poros pra se haver com o mundo nessa terceira pele 
de papel, Ana Luisa teve de se empenhar e se desdobrar para dar conta 
de sair do emaranhado que criara – assim como nos exige a vida adulta. 
Já as figuras de Canteiros ressurgem exatamente do corte. Empunhando 
tesouras elas começam a se desvencilhar de todo o mato que as recobre 
e, erguendo-se, elas parecem libertar o corpo do grande medo da 
humanidade, o da morte.

Esse corpo que esvanece no papel ou no mato pode ser compreendido 
como símbolo de nosso certeiro desaparecimento do mundo. O rasgo e 
o corte por ele provocados, talvez revele nosso desejo de permanência. 
Mas, sem dúvida, são curiosas e, por vezes desejosas, as soluções infantis 
que nos permitiriam, com o poder de tesouras mágicas, interromper a 
inevitável linha entre a vida e a morte.  
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DOBRAS 
Ana Luisa Santos

A PERFORMER INSTALA SEu CORPO DE MODO A CONSTRuIR uM INVóLuCRO A PARTIR DE 
DOBRAS E ROLAMENTOS. DENTRO E A PARTIR DESSE ENVELOPE CORPORAL, A PERFORMER 
REALIZA uMA COREOGRAFIA INVISÍVEL quE PERMITE DESDOBRAMENTOS DO MATERIAL ATÉ 
O SEu ROMPIMENTO.
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BORDA D’ÁGuA, uMA AÇãO DE SuPERFÍCIE
Julia Panadés

A AÇãO BORDA D’ÁGuA É uMA OFERENDA à BORDA DA LAGOA DA PAMPuLHA. ELA COMEÇA 
POR POEMAS E DESENHOS quE FORAM CONCEBIDOS NO PERCuRSO DE 18kM DE ORLA. POR 
MEIO DE ESBOÇOS E NOTAS DESSA EXPERIÊNCIA, RESTARÁ uM PLANO A SER BORDADO – 
uMA AÇãO DE SuPERFÍCIE. 

transbordaMentos // 09.11.13

Tempo delongado e espaço transbordado no MAP. Borda d´água, uma 
ação de superfície, de Julia Panadés, trouxe para o salão do museu do 
MAP um plano da lagoa da Pampulha que dali se derramou pelos jardins 
do prédio, indo ao encontro do próprio objeto homenageado. Ocupado 
pela forma sinuosa da lagoa em feltro e com seus braços estendidos por 
toda parte, o mármore poroso que reveste o chão do 1º andar passou a 
ser pisado entre as brechas do tecido. 

Provocados, os visitantes precisaram criar uma nova articulação com o 
espaço. Foi interessante perceber a recusa dos pés em pisarem a obra, 
quase como se essa ação pudesse molhá-los. O desenho espalhado 
direcionou o corpo de quem o atravessava e, ao mesmo tempo em que 
provocava desvios de passagem, apontava para um caminho vermelho 
de prosseguimento infindável, pois, sendo concluído na lagoa, o 
trabalho propõe seu próprio recomeço, navegando entre o simbólico e 
o real. Como parte da obra, foi concebido e distribuído um livreto que 
apresenta poesias e desenhos de “superfície profunda”. 
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AÇãO DE ABRAÇAR O quE RESTA
XEPA

ESSA PROPOSTA PRETENDE LEVAR O VISITANTE A CONVIVER COM ASTRANSFORMAÇõES 
PAISAGÍSTICAS DO AMBIENTE MuSEOLóGICO, ACENTuANDO A INCORPORAÇãO DAS 
TRANSFORMAÇõES OCORRIDAS EM ATENÇãO àS NOVAS FuNÇõES DADAS AO PRÉDIO DO 
MAP, DESENVOLVIDO POR OSCAR NIEMEYER, INICIALMENTE, PARA ABRIGAR uM CASSINO.
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Do lado de fora do prédio, o coletivo Xepa, em Ação de abraçar o 
que resta, fundia-se à paisagem, fazendo pertencer a ela os corpos de 
Marcelino Peixoto e Viviane Gandra. Marcando uma existência passada, 
da qual há ainda alguma permanência, os artistas estacionavam sua 
matéria em restos de árvores e no abarcamento prolongado pareciam 
se enraizar ao lugar. Aderindo ao sol, aos insetos, ao contato com a 
grama, o que os corpos misturados ao histórico jardim de Burle Marx 
evidenciavam era a ausência mesma, ou seja, a falta que também resiste 
ao tempo  pela parte do tronco das árvores que ainda resta.

Do segundo andar, alguns visitantes vigiavam, pelos vidros, o deslocamento 
dos abraços no cenário de fora, buscando pelos personagens camuflados, 
como quando tentamos detectar a presença de bichos em uma paisagem: 
olha lá, ele mudou de lugar! Ali ele, tá vendo?Do lado da árvore. 
Estendendo-se no tempo e mantendo-se no espaço, aqueles corpos, pela 
simples exibição da permanência, também parecem ter transbordado os 
limites da paisagem que passaram a compor.
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da brasa, do corpo e da carne // 10.11.13

Domingo de sol, churrasco com os amigos, samba, pagode e banho de 
mangueira. Com algumas variações, essa é uma cena cotidiana na cultura 
brasileira e que, em Outra Presença, foi deslocada para Museu na Brasa, 
por Marta Neves. Desacralizando o espaço do museu, que no Brasil muitas 
vezes parece reservado a uma parte privilegiada da população, a artista 
reproduziu, na entrada do MAP, um “churrasco na laje”, manifestação 
típica das comunidades de grandes metrópoles brasileiras.

Tão elementar quanto potente, a proposta de Marta evidencia um 
problema nacional que é o de, realmente, tornar públicos os espaços 
que têm esse estatuto. Esvaziados pelo estigma de pertencerem a uma 
cultura elitizada, nossos museus tornam-se espaços misteriosos, seletos 
e, assim, afastados de sua função sócio-educativa primordial. O churrasco 
no MAP, provavelmente o primeiro na história do prédio de Niemeyer, 
escancara essas questões que, como bem sabemos, demandam maior 
engajamento político, mas também o entendimento, a princípio lógico, 
mas pouco efetivo, de que o que é público nos compete, tanto em 
termos de ocupação como de cuidados.  

Museu na Brasa talvez seja uma dessas ações sobre as quais o espectador 
se pergunte: mas, isso é arte? Para fomentar a questão, diria que fazer 
política com aparatos de um churrasco é, no mínimo, extraordinário. 
Foi desarticulando símbolos culturais, muito facilmente reconhecidos, 
que a obra desvelou e tornou acessível um debate que é fundamental à 
nossa sociedade. Marta fez isso de maneira simples, inteligente, ousada, 
incômoda para alguns. Nessa adjetivação não estariam alguns dos 
elementos que caracterizam o que se “pode” chamar de arte?

MuSEu NA BRASA 
Marta Neves

uM CHuRRASCO NA LAJE, TÍPICO DAS ATIVIDADES DE DOMINGO NAS COMuNIDADES 
DAS GRANDES METRóPOLES BRASILEIRAS. A IDEIA É PROPOR uMA REFLEXãO SOBRE 
O PRóPRIO SENTIDO DE uM MuSEu ENquANTO ESPAÇO ABERTO AO GRANDE PúBLICO. 
NORMALMENTE, VEMOS ESSAS INSTITuIÇõES COMPLETAMENTE APARTADAS, EM NOSSO 
PAÍS, DO CONTATO COM uM PúBLICO MAIOR. POR SuA VEZ, quANDO A INSTITuIÇãO NãO 
IGNORA SuA EXISTÊNCIA, FREquENTEMENTE, CRÊ quE O MuSEu É uM LOCAL PROIBIDO, uM 
ESPAÇO MISTERIOSO, RESERVADO A uM GRuPO SELETO AO quAL SE PERMITE A ENTRADA.  
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Ainda carregando cervejas e molhados pela mangueira, alguns dos 
participantes do churrasco se posicionaram ao redor do prédio, por trás 
das janelas de vidro, para assim assistirem à segunda performance do dia,  
A Verdugada, de Carolina Bottura. O termo que dá título à obra refere-se 
a uma espécie de armação, usada no século XVI por mulheres europeias 
de alta classe social, a fim de dar forma e volume às suas saias. Com 
essa referência em mente, a artista acoplou aos seus quadris um balaio 
invertido que fez par com um modelador em formato de espartilho. 

Essa forma inicial foi ganhando volume, sucessivamente, à medida que a 
artista foi vestindo e sobrepondo peças de roupa íntima, como camisolas 
e anáguas. Os gestos são delicados, como também são as cores das 
vestes e as caixinhas de música que compõem a cena. Mas o que se 
obtém do processo de sobreposição é um corpo sufocado, contido e 
que se desnorteia a partir dos giros sequenciais que Carolina realiza em 
meio aos tecidos que lhe cobrem até mesmo o rosto. A extensa parede 
de espelhos do salão fez da cena uma enorme caixa de música, na qual 
todos estão inseridos, mas aquele corpo que dança arrastando uma 
coleção de revestimentos parece prestes a desmoronar.

A VERDuGADA 
Carolina Bottura 

PRODuTO DA NECESSIDADE DE FECuNDAÇãO, A MuLHER ENGAIOLADA REFLETE OS FLuXOS 
DA “DEFESA DA ESPÉCIE” SOB A ÉGIDE DA INVENÇãO DO FEMININO PAuTADO EM uMA 
DELICADA SuTILEZA RóSEA BRuTAL quE RESuLTA NA IMOBILIZAÇãO E NO FALSEAMENTO 
DA PRóPRIA IDEIA DE CORPO.  
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No auditório, Paola Rettore deu início à última performance do dia, 
Correntes e Naufrágios, que faz parte de uma experimentação maior da 
autora, iniciada em 2004. Navegando seu próprio corpo, minimamente, 
a artista reconstruiu lembranças que compõem seu “estado corpo” 
atual: as manchas brancas como resultado de excesso do sol, as estrias 
originárias dos movimentos da dança, os pequenos vasos venosos que se 
romperam na grande corrente em fluxo. 

Na ação de desenhar sobre a pele ela remarcou riscos do tempo, 
fragmentos das errâncias de qualquer corpo, que enfim é carne, perecível 
e em viagem provisória, involuntária e inescapável - da qual só se tem 
como certo o destino final. “O corpo vai ficando interessante”, diz Paola 
sobre os registros físicos de suas narrativas que, como cicatrizes, são 
superfícies da memória. 

é vã a tentativa de se estancar nossas passagens e, então, a artista, 
literalmente enfrenta o tempo. Nua, sentada em uma cadeira que 
não destaca seu lugar em relação ao público, ela, que até então era 
vista, passa a olhar os outros. Enquanto tudo acontece no ambiente, 
questionamento, tensão, mal-estar, calor, sede, desistência, resistência, 
nenhuma outra ação é ali realizada. A performance se arrastou 
lembrando-nos de que não há tempo que faça o corpo parar.

CORRENTES E NAuFRÁGIOS 
Paola Rettore 

CORRENTES E NAuFRÁGIOS É uMA PERFORMANCE quE PRIORIZA O ESTuDO DO 
MOVIMENTO, EM EXPERIMENTAÇãO DA AuTORA. ATRAVÉS DO ARGuMENTO DA 
VAGABuNDAGEM, DO ERRANTE, DAS PEquENAS NAVEGAÇõES, A AÇãO ESTRuTuRA 
uM PROCESSO CONTÍNuO DE NAuFRÁGIO E DE RECOMEÇO, DE RISCO, DE BuRACOS. 
DRAMATuRGIA DE RODRIGO CAMPOS.
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Já do lado de fora, onde o churrasco acontecia, o som de Creu é 
interrompido na velocidade quatro, pontualmente às 18h, hora de 
apagar o fogo da popularização do museu. Que permaneça acessa a 
brasa de, efetivamente, tornar público esse nosso espaço. 

do teMpo, do espaço e 
dos deslocaMentos // 16.11.13
Diálogo(2010), de Shima* e JakubFalkowski, abriu o dia de performances 
no MAP em torno de uma mesa na qual se podia comer e beber à vontade. 
Sentadas umas diante das outras, as pessoas, naturalmente, iniciaram 
conversas cotidianas até o momento em que foram convidadas a se 
encaminharem ao auditório. O que se seguiu foi um vídeo, inicialmente 
sem imagens, apresentando apenas a voz dos dois performers em uma 
discussão que, a princípio, tangia o próprio fazer da obra. 

Acontecendo na própria ação de ser pensada, a performance fez 
coincidir ou confundir a noção de temporalidade e os próprios modos de 
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DIÁLOGO 
Shima

DIÁLOGO É uM TRABALHO SOBRE AMIZADE, EXPERIÊNCIAS, REPERTóRIOS, MEMóRIAS, 
PRESENÇA, DESEJOS, FALHAS E MEDOS. É O DESAFIO DA AuTO-EXPOSIÇãO E uM EXERCÍCIO 
DE SENSIBILIDADE PARA PERCEBER A PRóPRIA EXISTÊNCIA.

permanência no mundo. Discutindo o que fariam durante o próprio fazer, 
os artistas colocavam em questão a realidade, quer seja de suas presenças 
ou dos modos de registro dessas no mundo. Ziguezagueando pela linha 
do tempo, eles romperam também o espaço da tela ao se dirigirem ao 
público e questionarem, no passado em que o vídeo foi registrado, se, 
no futuro em que ele seria exibido – logo, o tempo presente – nós, que lá 
estávamos lá permaneceríamos até aquele momento. Aliás, o momento, 
produção efêmera e irrepetível feita da combinação entre o tempo e o 
espaço, parece ser o aspecto mais sensível a ser percebido nesta obra.

* O artista paulista chegou a Belo Horizonte em função da residência artística do 

Museu de Arte da Pampulha, da qual fez parte em 2010.
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Depois foi a vez de Inácio Mariani ocupar o mezanino, no segundo andar 
do MAP, com a obra Exercício de Localização. Também questionando a 
temporalidade da ação, o artista trabalhou com a expansão do presente 
e, de certa forma, docilizou – como quereria Foucault (fonte?)- os 
espectadores, ao fazer com que eles participassem da cena, por vias 
de imagens, instantaneamente produzidas pela mira de uma máquina 
fotográfica. Manejando essa produção que era exibida em grande escala 
em uma parede, o performer foi constituindo sua cena a partir das 
presenças, seja de pessoas ou objetos, que então ocupavam o espaço.

Girando sua máquina, Inácio ampliou o espaço de observação entre ele 
e o espectador. Dilatando o presente, ele ia captando uma multiplicidade 
de acontecimentos do instante, aos quais íamos tendo consciência sem 
nos mobilizarmos para tanto. Ou seja, era o movimento da câmera que 
provocava no espectador o deslocamento no espaço em que estava 
localizado, promovendo uma ampliação do olhar e um entendimento 
expandido do próprio corpo.
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EXERCÍCIO DE LOCALIZAÇãO 
Inácio Mariani 

RITuAL DE EXPANSãO DO PRESENTE E CONSCIENTIZAÇãO DA DENSIDADE DESSE MOMENTO.
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Por fim, deu-se a vez e a voz ao Duelo de MC´s. Do mezanino, oito 
jovens, ao comando de MC Monge, dispararam rimas improvisadas a 
partir de um tema sorteado na hora, em uma roda de bicicleta. Dois a 
dois eles iam disputando o voto do público e do juiz, usando os gestos 
e as palavras como forma de ataque, em um raciocínio rápido e feroz, a 
partir do qual só um deles saía vitorioso.

Uma vez mais, o MAP acolheu uma manifestação cultural popular que 
cumpriu o trajeto das ruas para o museu, fazendo jus à proposta de 
Outra Presença.

DuELO DE MC´S 
Família de Rua

O DuELO DE MC´S CHEGA à PAMPuLHA E LANÇA AOS RIMADORES O DESAFIO DE 
IMPROVISAR SOBRE O uNIVERSO DO JOGO E DAS ARTES, uMA DAS MARCAS DO MuSEu. 
NO FORMATO DuELO DO CONHECIMENTO, OITO MC´S VãO RIMAR uTILIZANDO PALAVRAS 
quE SERãO SORTEADAS NA ROLETA TEMÁTICA CONSTRuÍDA COM RODA DE BICICLETA 
CRIADA POR MARCELO BLADE.
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corpo à prova // 17.11.13

No começo do dia, Wagner Rossi construiu uma habitação no mezanino 
do museu, tendo a lagoa como paisagem de fundo. Nela, ele se instalou 
acompanhado por alguns apetrechos que lhe permitiram - pela transparência 
do plástico que revestia o espaço - interagir com o fora e, ao mesmo tempo, 
enjaular-se por várias horas, sob os olhos de passantes curiosos. 

Já no começo da tarde, Priscila Rezende também provocou amarras na 
performance Laços. Podemos pensar que no cerne da proposta da jovem 
artista está o eterno enigma filosófico que interroga o imbricamento 
entre o eu, o sujeito e o corpo. O que minha aparência diz a respeito do 
que sou? O quê, do que dizem para mim e sobre mim, é realmente meu? 
Que palavras guardam meu corpo?

Buscando se descolar do discurso do outro, Priscila desnudou e expôs seu 
corpo a dor, em um rito no qual piercings eram instalados em sua pele 
e davam passagem a fitas vermelhas que, em seguida, eram amarradas 
aos pilares do grande salão do MAP. O resultado dessa ação pode ser 
interpretado através da imagem que se forma, ou seja, a de um corpo 
que sustenta e é sustentado por suas próprias amarras. O curioso é que 
ao fim da obra, no momento de se livrar dos nós, os acionados para 
desfazer os laços vieram do público – figuras que são a representação do 
outro, de quem, definitivamente, não é possível se livrar.

Retornando em mais uma passagem por Onde habito não existe 
mosquito, a solitária tela plástica de Wagner já se apresentava em 
transição, ou melhor, em apropriação pelo homem que ela, ao mesmo 
tempo, isolava e exibia. O espaço construído começara a apresentar os 
rastros da presença de um corpo e de suas interações com o que lhe 
era externo. Assim se espalharam por aquela interface registros textuais, 
imagens, folhas e buracos que foram propondo atravessamentos entre 
o dentro e o fora. 

Enquanto isso, deu-se início a mais uma provação ao corpo em Revolver: 
para sua segurança, de Mendes Jacinto. A proposta explicita a violência 
cotidiana a qual estamos expostos e que, a qualquer instante, pode fazer 
de nossos corpos, alvo de um projétil inesperado. Durante a performance, 
um estêncil deu origem a imagem de um revólver que passou a ser 
encarado pelo artista, enquanto uma enfermeira lhe tirava o sangue, 
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completando tubos laboratoriais. O destino do fluido foi preencher os 
cartuchos para os quais a arma desenhada apontava.   

é tão certeira e manifesta a questão proposta por Mendes, como é o 
problema da violência humana visto, experimentado e enfrentado 
diariamente por todos nós. Mas, para além dessa evidência, é tão 
obscuro o caminho do combate à brutalidade humana quanto é exato o 
fato de que não há volver no disparo de uma arma.

A esta altura rompera-se no mezanino o invólucro plástico que fazia 
solitário, mas comunicável o corpo que abrigava. Cerca de seis horas 
de habitação deixaram o espaço apropriado por Wagner com inúmeros 
registros sensíveis que puderam ser percebidos pelos mais interessados, 
enquanto ocupavam o cercado que tinha agora uma das “paredes” 
rasgadas. O cheiro, as palavras no plástico, desenhos, restos de comida e 
urina denunciavam a ausência de um corpo que por ali esteve.

A última ação do dia, Partes de um todo, de Fernando Audmouc, 
reflete, literalmente, sobre as imagens diante das quais os indivíduos se 
constituem. O artista, com o rosto coberto lembrando os destacados 
blackblocs da atualidade, carregava uma série de pequenos espelhos. 
Um a um eles foram sendo estilhaçados em uma espécie de ritual de 
magia no qual, os espectadores eram convidados a se olharem no 
espelho, antes que esse fosse destruído.

Os inúmeros cacos de vidro espalhados pelo chão fizeram misturar todas 
aquelas imagens captadas e ali, na sopa de vidros que se derramara, 
já não se podia dizer a quem pertenciam tantos fragmentos. Alguns 
pedaços foram sendo colados ao figurino do artista, tornando-se assim 
imagens integrantes daquele corpo. 

Assim como Priscila, a questão para a qual Fernando parece apontar em 
sua obra diz respeito à complexa formação de identidades, aos elementos 
que a constituem e que estão, invariavelmente, em escape. A angústia 
humana de ser um eu pertencente a uma cultura talvez tenha bases 
nessa tentativa de se juntar partes, fragmentos, estilhaços em prol do 
perseguido ideal da completude. Entretanto, a bem da verdade, somos 
seres incompletos por natureza, sempre em construção.
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ONDE HABITO NãO EXISTE MOSquITO 
Wagner Rossi Campos 

O ARTISTA RITuALIZA O ENCONTRO ENTRE CORPO, PAISAGEM, TEMPO, ESPAÇO E 
ARquITETuRA/HABITAÇãO ATRAVÉS DE PRÁTICAS COMO O DESENHO, A LEITuRA DE 
TEXTOS EM VOZ ALTA, O SILÊNCIO, POSTuRAS, ETC.
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LAÇOS 
Priscila Rezende

DO NASCIMENTO AO CRESCIMENTO. DO CRESCIMENTO à MORTE. CERCAS, LIMITES E 
PALAVRAS DE ORDEM MOLDAM O Eu A TODO O INSTANTE. NO PENSAR, NO AGIR. LIMITES 
AO CORPO, AO PENSAMENTO, AO EXISTIR. É POSSÍVEL SE FAZER COMPLETAMENTE 
LIVRE DE TODAS AS PRISõES quE NOS IMPõE O NOSSO ENTORNO? EXISTE uM “Eu” 
COMPLETAMENTE VERDADEIRO COM AquILO quE ACREDITA SER? HÁ COMO SE TORNAR 
COMPLETAMENTE LIVRE SEM SE DESFAZER DE NADA?
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REVOLVER: PARA SuA SEGuRANÇA
Mendes Jacinto 

quANTO SuA VIDA CuSTA? A DO OuTRO PAGA-LHE ESSE VALOR? ENTãO, quANTO CuSTARIA 
SuA SEGuRANÇA? ESSA PERFORMANCE VEM DISCuTIR A VIOLÊNCIA SEM MEDIDAS A quE 
SOMOS BOMBARDEADOS AO LER OS NOTICIÁRIOS DIÁRIOS E SE SuA SEGuRANÇA PODE 
SER GARANTIDA ATRAVÉS DO uSO DE uM OBJETO. TAMBÉM, SOBRE O quãO PRóXIMOS 
ESTAMOS DE GuERRAS NAS quAIS AS INDúSTRIAS ARMAMENTISTAS LuCRAM. E VOCÊ 
HuMANO? FICARÁ PASSIVO A ISSO ATÉ quANDO? COMO NuMA “ROLETA-RuSSA”, O 
PRóXIMO PROJÉTIL PODE SER SEu.
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PARTES DE uM TODO 
Fernando Audmouc

REFLEXõES DO ARTISTA SOBRE O ESPELHO, SuA IMPORTâNCIA NA CONSTRuÇãO DO 
INDIVÍDuO E OBSERVAÇõES DAS DIVERSAS RELAÇõES quE SE ESTABELECEM, DESDE A 
DEPENDÊNCIA ATÉ A REJEIÇãO. A IMAGEM SEM ROSTO CONSTRuÍDA POR CACOS: O quE 
SERÁ REFLETIDO NãO É MAIS O TODO, MAS PARTE DO quE O COMPõE. SOu O quE VEJO, 
Ou, VEJO O quE SOu? 
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uMa leve tensão // 22.11.13

Mariana Rocha e Fernanda Polsen levaram uma gangorra, semelhante 
aos brinquedos infantis, ao salão nobre do MAP. De um lado um corpo 
e, como contrapeso, uma caixa ia sendo preenchida por um pó cinza, 
levando a crer que se buscava um ponto de equilíbrio. Embora, a 
primeira vista, a operação parecesse certeira, a balança entre o corpo e 
a cinza dificilmente se acordara. A tarefa de pesar um lado para elevar 
o outro foi se tornando difícil, demandando maior esforço e precisão. O 
movimento do corpo derrubava o pó, o preenchimento do pó movia o 
corpo – e assim o trabalho ia sendo feito e desfeito, até que a soma fosse 
maior que a perda.

Quantos elementos poderíamos imaginar para esses lados da balança em 
O corpo do pó? Apesar de os estados de vida e de morte do corpo serem 
a questão da obra por excelência, é possível refletir sobre inúmeras 
derivações como: bem e mal, homem e mulher, amor e ódio. Polos em 
relação e tensão atrás de um equilíbrio ilusório. O pensamento ocidental, 
por vias do cartesianismo, aprendeu a dividir o mundo em dicotomias 
e a perseguir um meio termo ideal entre eles. Mas o ideal - como o 
equilíbrio - demanda esforço contínuo, em prazo prolongado e efeito 
momentâneo. é preciso embolar o pensamento, atrair os elementos, 
enfrentar a densidade da mistura para crer na potência criativa do 
desequilíbrio – isso que há entre a vida e a morte. 
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A outra dupla do dia trocou a tensão pelo compartilhamento em 
Desenho, obra interpretada por Margô Assis e Eugênio Paccelli. Com 
gestos muito precisos e coreografados, o casal foi criando formas com 
recursos simples como: papel, fita crepe, barbante, estilete e tesouras. 
O corpo, como elemento central, era aquele que fazia surgir imagens 
lúdicas e poéticas, seja de seu contorno, de suas extensões ou por sua 
pura habilidade.

O espaço, preenchido pelo desenho em movimento, apontava os rastros 
da passagem daqueles corpos através dos elementos que eram deixados 
no caminho. Assim, desenho, corpo e espaço conjugaram-se em um 
mesmo e harmônico entrelaçamento. A performance trouxe para o 
mezanino do MAP um tom genuíno, prazeroso e deixou no espectador 
o desejo de não parar a brincadeira.  
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O CORPO DO Pó 
Rocha & Polsen (Mariana Rocha e Fernanda Polsen) 

A VIDA É uM EquILÍBRIO ENTRE O CORPO E O Pó. EM uMA GANGORRA DE MADEIRA, AS 
PERFORMERS EXPLORAM O PESO, A LEVEZA E A FORÇA DO CORPO quE OSCILA ENTRE O 
BALANÇO E O DESBALANÇO.
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DESENHO 
Margô Assis e Eugênio Paccelli Horta

DESENHO É O ESPAÇO DE AÇõES ONDE OS ARTISTAS SE ENCONTRAM PARA DIALOGAR 
E DESENVOLVER AS SuAS AFINIDADES ESTÉTICAS. OS DOIS uTILIZAM O “PAPEL” COMO 
ELEMENTO FuNDAMENTAL PARA MOLDAR, RECORTAR E ESTENDER SuAS IDEIAS.
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sIlêncIo, efusão e poesIa // 23.11.13
Vindo da Lagoa da Pampulha, Wilson Avellar surgiu e se integrou à 
paisagem externa do MAP. Vestido de branco ele permaneceu todo o 
tempo da ação Ensaio sobre a hora absurda, sentado em um banco no 
jardim. Ao seu redor o tempo. O tempo que se fazia percebido nas marolas 
que corriam nas águas da lagoa, no mergulho das capivaras que nela 
surgiram, no beija flor que atravessava os canteiros das iresinas de Burle 
Marx e nos pontos de sangue que manchavam a alvura da veste do artista.  

Com os dedos furados por espinhos encontrados no passeio pela lagoa, 
Wilson criava seu desenho silencioso que só podia ser visto pelos mais 
atentos, por aqueles que persistiram ao seu redor, como e com o tempo. 
Com as horas maculadas de sangue no peito, o artista partiu.
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ENSAIO SOBRE A HORA ABSuRDA 
Wilson de Avellar

APóS PERCORRER AS RuAS E AVENIDAS DO ENTORNO DO MuSEu DE ARTE DA PAMPuLHA, 
O ARTISTA INSCREVERÁ, POR MEIO DO DESENHO, A EXPERIÊNCIA COM O SILÊNCIO NA 
PRóPRIA CAMISA: SEu CORPO, SuA PELE. O DESENHO É FEITO COM GOTAS DE SANGuE 
- quE SãO RETIRADAS DA PONTA DE CADA uM DOS DEDOS DAS MãOS APóS SEREM 
PERFuRADOS COM ESPINHOS ENCONTRADOS PELO CAMINHO.
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Em meio a isso, começaram a se espalhar pelo museu vários personagens, 
no mínimo inusitados, como a branca de neve, o astronauta, o poodle 
e a borboletinha. Dava-se início ao Derrame, de Guilherme Morais. 
Derrame de corpos, de presenças, de roupas, de sensações e sujeitos 
n´água. Desmanchados e misturados, os corpos escorreram pelo chão 
e promoveram um contagiante bate-bate entre carnes e objetos que, 
em um êxtase crescente, foram ampliados por gargalhadas, palmas, 
murmúrios, dança e pela música de Glória Gaynor.

Como a representação de uma epifania, Derrame foi capaz de despertar 
um desejo de libertação do que está contido, do que contém o corpo, do 
que nele guardamos. Essa celebração da legítima vontade entornou-se por 
todo o MAP, em brindes pelos jardins e em poses com os guardas municipais 
e com a escultura Nu, de August Zamoyski. Foi assim que uma esfuziante 
manifestação de outras possibilidades corpóreas alcançou e interpelou o 
espectador, muitos confessando o desejo de também se derramarem por ali.

MAP_outrapres_catalogo_final.indd   114 16/05/14   13:05



115

DERRAME 
Guilherme Morais 
Colaboradores: Joyce Malta, Hallyson Felix, Brenno Pereira, Lira Ribas, 
Gabriel da luz, Mariana Blanco, Guilherme Morais e Marcelo Veronez.

CORPORIFICAR, TRAZER AO CORPO E MOVIMENTO, O VERBO DERRAMAR, LITERALMENTE. 
DERRAMAR uM LÍquIDO, DERRAMAR O CORPO, DERRAMAR NOSSAS ROuPAS, DERRAMAR O 
SuJEITO, DERRAMAR O OBJETO, DERRAMAR O INTÉRPRETE, DERRAMAR O ESPAÇO E DERRAMAR 
A OBRA EM SuA CONDIÇãO. ESTABELECENDO NOVAS RELAÇõES, NOVOS ESPAÇOS, ENVOLVENDO 
O ESPECTADOR, DISSOLVENDO O “ESPAÇO”. MOVENDO DISTINÇõES. DRIBLANDO O TRABALHO 
COMO OBJETO DE ARTE PARA REVELAR O TRABALHO COMO uMA VAGA COISA EM AÇãO.
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A terceira performance do dia, Capturo cabezas, Cartografo inframundos, 
do músico e poeta Ricardo Aleixo, diz respeito aos espaços além livro que 
vem sendo conquistados pela poesia. Na performance, a palavra ganhou 
um corpo envolto em um manto de sentidos em movimento. Deste 
invólucro ouviam-se vocábulos, palavras voantes que se espalhavam pelo 
salão nobre do MAP a fim de se atualizarem em seus leitores-ouvintes.
 
Espalhados pelo espaço os registros vocais, corporais e imagéticos são 
desobedientes, são elementos “desierarquizados”. Assim, coube ao próprio 
público capturar, apanhar e alinhavar o que lhe foi oferecido aos sentidos.
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CAPTuRO CABEZAS, CARTOGRAFO INFRAMuNDOS   
Ricardo Aleixo

MOVENDO-SE EM MEIO A FOTOS DE “CABEZAS” DE MANEquINS CAPTuRADAS, NuMA 
MANHã DE DOMINGO, EM VITRINES DE BERLIM, O PERFORMADOR EXPLORA DIFERENTES 
REGISTROS VOCAIS E CORPORAIS PARA COMPOR O quE DEFINE COMO uM “LIVRO-
AMBIENTE DE ARTISTA”. COMO EM MuITOS DE SEuS TRABALHOS ANTERIORES, ESTA NOVA 
PERFORMANCE SE ORGANIZA A PARTIR DA PREMISSA DE DESIERARquIZAÇãO DE CADA 
ELEMENTO – O PRóPRIO CORPO, INCLuSIVE – DISPOSTO NA CENA.
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uM doMIngo eM cores // 24.11.13

A chuva fina que caiu em mais um dia de performances no MAP fez 
destacar ao longe, no início do jardim, guarda-chuvas coloridos que 
se plantaram, provisoriamente, na paisagem. O cenário multicores 
carregou-se de poesia, ora pela simples presença ambulante dos 
integrantes da Obscena, ora pelo compartilhamento de textos, feito 
através de leituras em voz alta junto ao público. A performance Pequenas 
estações criou assim convidativas e desaceleradas composições espaciais 
que preencheram todo o salão nobre do MAP, puramente pela presença 
desses corpos de baixa cadência e fortes tons. 

Já no espaço multiuso uma máquina de algodão doce fazia par com Noemi 
Assumpção, na segunda performance apresentada: Encasulamento. O 
objeto, que a princípio poderia se referir ao universo lúdico e mágico da 
infância, fez às vezes de um “monstro engolidor” na medida em que a 
artista, compulsivamente, ia cobrindo seu corpo com as tramas de açúcar 
cuspidas pela máquina. O corpo e o doce foram se fundindo até que se 
tornaram uma só coisa: grudados, avolumados e abstrusos.

A beleza branca inicial do doce amarelava-se, derretia-se, impregnava o 
corpo e apontava para o fato e as consequências da ingestão nossa do 
“veneno branco” de cada dia. é assim que a artista se referiu ao açúcar 
para dizer da excessiva presença de alimentos industrializados na dieta 
da sociedade atual. Em Encasulamento, o corpo engolido pelo açúcar 
evidenciou o desequilíbrio nesta balança de consumo. 

Voltando ao Salão Nobre podíamos ver uma nova ocupação do espaço. 
A bailarina Dudude Hermann armara um cenário de limpeza e deu início 
a uma espécie de dança da faxina em Des Dobra. Com bom humor e a 
trilha sonora de um radinho de pilha, a artista distribuiu seus apetrechos 
entre os espectadores que a auxiliaram na limpeza varrendo, passando 
pano ou esfregando o próprio corpo no chão.

Finalizada a divertida faxina coletiva, recolhido e organizado o material 
usado, foram espalhados pelo salão livros de arte embalados por folhas 
coloridas. Em seguida, Dudude também pediu ao público que revestisse 
seu próprio corpo por essas cores. E assim, terminaram arte e artista 
embrulhados para presente.
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ENCASuLAMENTO 
Noemi Assumpção

ACERCA DAS DIVERSAS COMPuLSõES HuMANAS, SOBRETuDO A COMPuLSãO ALIMENTAR, 
A ARTISTA, NA MAIORIA DAS VEZES, uTILIZA A COMIDA COMO MATÉRIA PRIMA. O 
AÇúCAR POR SER CONSIDERADO O PRINCIPAL REPRESENTANTE DA ALIMENTAÇãO 
INDuSTRIALIZADA MODERNA TORNA-SE PROTAGONISTA DE DIVERSAS quESTõES. 
VIVEMOS EM uMA SOCIEDADE CONSuMIDORA DE PRODuTOS ARTIFICIAIS PRODuZIDOS 
INDuSTRIALMENTE, TENDO SEMPRE O VENENO BRANCO REFINADO EM SuAS FóRMuLAS. 
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PEquENAS ESTAÇõES (a gente sempre foi poético)
Obscena

CRIE PARA SI uM BLOCO DE CORES, CONTENDO uMA CADEIRA E uM LIVRO. INVENTE 
uMA DANÇA COM ESSES DISPOSITIVOS. COMPONHA PAISAGENS, quADROS. PEquENAS 
ESTAÇõES DA COR AO GESTO DELICADO, uMA LEITuRA A quEM O ALCANCE ESTIVER. ATÉ 
ONDE NOS CABE O EXTRAORDINÁRIO VIVER? ATÉ ONDE SE PODE O INTENSO DA VIDA? 
uMA EXPERIÊNCIA DE CORPOGRAFIA uRBANA.
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DES DOBRA 
Dudude

uMA MuLHER MuNIDA DE TODOS OS APETRECHOS DE LIMPEZA. ENquANTO LIMPA, ELA 
DANÇA, CANTA, ABRE LIVROS E OS LÊ. ENTRE MOVIMENTOS ORDINÁRIOS E PAuSAS, ELA 
VAI OCuPANDO E DESOCuPANDO OS ESPAÇOS.  
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travessIas e contágIos // 29.11.13

Emaranhada às cortinas do auditório, Izabel Stewart dançava ao som de uma 
espécie de realejo que integrava a parafernália musical de Marcelo Kraiser em 
Torsões, performance que abriu a tarde de exibições em Outra Presença. O 
“espetáculo improvisatório” propôs um entrelaçamento entre a dança e o som 
gerado por inúmeros e singulares instrumentos elaborados pelo próprio artista. 

A inicial beleza estranha da bailarina em veste branca e desgrenhada passou 
a uma espécie de histeria vermelha e amedrontadoraao se encontrar com 
um “bebê oco” representado por um corpo partido entre o quadril e a 
cabeça. Bebê que marca um atravessamento entre os estados materno e 
enlouquecido da personagem. E, ainda, um atravessamento entre os corpos, 
a dança e o som que captaram, provocaram e evidenciaram o desconforto 
de enfrentamentos, aos quais, como humanos, estamos fadados.

No mesmo espaço, Marc Davi apresentou O ovo. Estimulado pela 
potência, singeleza e fragilidade do elemento que dá nome a obra, o 
artista compôs um cenário no qual se conjugavam limites e transparências 
através de objetos de vidro e pedras diversas. Entre tais objetos surgiu 
o corpo, modelado por um figurino que funcionava como continuidade 
da pele e dava destaque ao penacho que recobria toda a cabeça, 
transfigurando a figura humana. O silêncio que tomava o ambiente era 
rompido por sons melancólicos emitidos pelo artista e que faziam vibrar 
os vidros de todo o ambiente, inclusive do chão em que estava deitado. 
Deixando a sala e alguns espectadores que esperavam por sua volta, 
Marc Davi foi até o jardim frontal do MAP arrastando um véu de tecido 
pardo e se instalou, e se misturou, ao chão de pedras de mesmo tom.
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TORSõES
Marcelo Kraiser e Izabel Stewart 

PROPOMOS uM ESPETÁCuLO IMPROVISATóRIO NO quAL O SOM GERADO POR 
INSTRuMENTOS ANALóGICOS E DIGITAIS E PROJEÇõES DE IMAGENS SãO ENTRELAÇADOS 
à DANÇA, SEM HIERARquIA ENTRE OS MEIOS.
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oVO, uMA óPERA SILENCIOSA 
Marc Davi

A PEFORMANCE CONSISTE NuMA VERDADEIRA ELEGIA AO SILÊNCIO – quE PERDuRA, A 
MAIOR PARTE DO TEMPO, ATÉ SER ROMPIDO POR RuÍDOS EMITIDOS PELO PERFORMER E PELA 
VIBRAÇãO DE CuBOS DE VIDRO. TAL quAL A PEquENA CAIXA DE SOM RESSOA DENTRO DA 
CÁPSuLA, O CORPO-PERFORMER VIBRA DENTRO DO PALÁCIO DE CRISTAL. uMA METONÍMIA.
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ENSAIO SOBRE O CONTÁGIO 
Wilson de Avellar

A AuSÊNCIA DE CONTATO LEVA à ESTERILIDADE? A AÇãO É uM ELOGIO à MuTAÇãO 
DOS CORPOS, AO CONTATO AMBÍGuO ENTRE O PERFORMER, OS SERES E OS OBJETOS. 
SE A PuREZA É INIMIGA DA MuDANÇA E DA AMBIGuIDADE, A OBRA FAZ uMA APOSTA: 
INSTAuRAR CONTRADIÇõES E EXPOR A INCERTEZA EM FIXAR OS LIMITES DA EXPERIÊNCIA 
ENTRE OS OBJETOS E SERES DE MANEIRA ESTÁVEL.

Mais tarde foi a vez de Wilson Avellar discutir a mutação e contato 
dos corpos em Ensaio sobre o contágio. Tornando literal a questão do 
atravessamento, o artista fez um buraco em um dos vidros do salão 
nobre e por ele passou uma carreira de linguiças, único ponto de contato 
com os espectadores – posicionados do lado de fora do salão – e a 
performance, que aconteceu a “portas fechadas”. 

Dentro, Wilson, tocando um instrumento chamado Korá, era acompanhando 
por dois seguranças figurantes e vestia uma cabeça de porco, salto alto e 
terno rosa – com a calça perfurada de forma a deixar à mostra seu pênis. Dali 
espalhava-se em grama sintética 60 kg de linguiça até que eles alcançassem 
o furo do vidro. Fora, o público foi provocado em uma degustação na qual 
a linguiça era frita de fatia em fatia e servida junto a uma dose do uísque 
Passport, em um único copo compartilhado. Expandida no tempo, dividida 
no espaço, provocativa nos gestos e rebuscada por elementos em nada 
aleatórios, a performance compôs, cuidadosa e sensivelmente, um desejo 
de contiguidade e heterogeneização.
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CORPO A CORPO IN COR-PuS MEuS 
Teresinha Soares (acervo MAP) 

CORPO A CORPO IN COR-PuS MEuS (1970), DE AuTORIA DE TERESINHA SOARES, FOI REALIZADA, 
PELA PRIMEIRA VEZ, EM 1970, NO SAGuãO DA REITORIA DA uFMG. ANOS DEPOIS, EM 2007, 
A OBRA É REMONTADA PELA ARTISTA E PELO MAP PARA A EXPOSIÇãO NEOVANGuARDAS. A 
OBRA, FORMADA POR OBJETOS EM MADEIRA RECORTADA E PINTADA DE BRANCO, ALuDINDO 
A FORMAS CORPóREAS E SEXuAIS, É PALCO PARA A REALIZAÇãO DA PERFORMANCE NA quAL 
TRÊS PERFORMERS REALIZAM MOVIMENTOS ERóTICOS, LENTOS E ORGâNICOS. A DANÇA, 
SOBRE ESSA PLATAFORMA BRANCA, É ILuMINADA POR CÍRCuLOS E FORMAS ORGâNICAS, 
TENDO COMO FuNDO O TEXTO EM ÁuDIO NA VOZ DE JOTA D’âNGELO E TERESINHA SOARES.

A remontagem de Corpo a corpo in cor-pus meus, da artista precursora 
Terezinha Soares - que acompanhou a performance -, encerrou o dia 
no MAP. Embora tenha sido criada em 1970, a obra - que foi doada ao 
museu - tem caráter multimídia, pois reúne para além do corpo, poesia, 
escultura, dança e iluminação, essa última elaborada por vias de um 
retroprojetor que fazia imagética a não mistura entre água e óleo. A 
parte escultórica da obra diz respeito a formas corpóreas e sexuais, 
na qual três performers deslizavam em uma movimentação orgânica 
acompanhada pela gravação em áudio de um texto de Jota D´ângelo. 
Regendo todos os elementos da obra estava a dicotomia de Eros versus 
Tânatus, o corpo entre a pulsão de vida e a pulsão de morte.
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encerraMento // 30.11.13

Outra Presença teve como atração final um Sarau de Performances 
que reuniu inúmeros jovens artistas empenhados na tradução de seus 
pensamentos. Tendo em vista esses acontecimentos, fazemos aqui uma 
breve reflexão sobre a performance em si e aquilo que, supomos, possa 
movê-la enquanto ato criativo.

A latência de uma criação exige um preenchimento significativo que só pode 
ser concretizado na ação. O sujeito cria, em sua intenção significativa, e o 
faz traçando o caminho de preenchimento de seu próprio vazio, levando, 
com isso, algo muito preciso e pessoal à expressão. Sob esse ponto de 
vista, podemos refletir sobre a performance como uma experiência criativa 
incorporada, que revela modos relacionais próprios do artista com o mundo. 

A partir do que se encontra disponível na cultura, a ação performática 
suscita ações significadoras – no artista e nos observadores – não 
necessariamente coincidentes.Mas , de alguma forma, essas ações podem 
ser potencializadoras da abertura de outros acessos aos fenômenos que, 
ininterruptamente, atravessam nossos corpos-sujeitos. Temos assim 
um acontecimento que conjuga o vazio, a cultura e a significação de 
um corpo na experimentação de uma especificidade, que nem sempre 
oferecerá um sentido claro ao espectador.

No entanto, a Outra Presença que é essa do corpo que observa é também 
um ser de especificidades, “preenchido por vazios”, pertencente a uma 
cultura e a uma linguagem e, portanto, produtor de significações. 
Aparentemente, é nesta contiguidade entre seres, nessas linhas de 
cruzamento que se assemelham e se diferenciam que nós podemos, 
sensivelmente, sermos tomados por uma ação performática. 

Esse exercício de imprimir no espaço sua interioridade e individualidade, sem 
a necessária mas com a possível captação do outro, parece estar na essência 
da performance. Foi diante de uma série de catorze distintos experimentos 
que se encerraram as apresentações de Outra Presença, no MAP.         
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A Mostra Muda e a Mostra Perplexa - integradas respectivamente por 
alunos do curso de pós-graduação em performance e de graduação em 
artes plásticas da Escola de Artes Guignard – promoveram no museu 
uma verdadeira maratona performática na qual as apresentações 
aconteceram, seguidamente, durante toda a tarde.  
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Assim, Outra Presença encerrou suas atividades cumprindo a expectativa de, 
ao menos durante 30 dias, ocupar o espaço do museu atualizando e fazendo 
o lugar acontecer diante de alteridades. E para além, a exposição termina 
possibilitando, sensivelmente, também o contato, o encontro, o transtorno e 
o momentâneo preenchimento do vazio humano em seu viés criativo.  
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presenças possíveIs
chRIStINA fORNAcIARI *

A contemporaneidade escava o presente em busca de formas renovadas de 
comunicação. A tentativa constante de inventar estruturas de linguagem 
capazes de sustentar o imaginário atual - produto da fricção entre o real e 
a cultura imagética possibilitada pelas tecnologias - habita o pensamento 
de artistas e de outros profissionais. Nesse cenário, adotar o lugar do 
corpo e da presença humana como potência expressiva poderia soar como 
uma estratégia utópica, ultrapassada, obsoleta... No entanto, a despeito 
de sua carga arcaica, o corpo resiste ocupando um lugar privilegiado para 
a manifestação artística de vanguarda, como se pode testemunhar no 
Museu de Arte da Pampulha, durante a exposição “Outra Presença”.

Essas outras presenças são presenças feitas de corpos vivos. Corpos 
de artistas que se assumem como catalisadores de seu tempo e 
que, sintonizados nele, escolhem sintomatizar as questões de seus 
contemporâneos, ao invés de meramente interrogá-las. O fazem 
trazendo-as para os contextos corpóreos, seus e de seu público. 
Presentificam espectadores despertos, ativos, co-autores.  

Outra presença instiga outro corpo. O corpo no limite físico, o corpo 
em risco, o corpo carregado de identidade. O corpo ausente. O corpo 
memória, corpo matéria, corpo sonoridade, plasticidade. O corpo 
escultura, o corpo figura, o corpo cultura, o corpo moldura.       

Corpo desobediente, que não se presta a fazer-crer. Corpo que evade 
ao regime da representação. Corpo que recusa o lugar de suporte para 
um discurso externo e torna-se, ele próprio, o discurso, o dado concreto.

O corpo que é pergunta e é resposta, corpo que é estrutura e é sensação. Corpo 
que é mídia e é conteúdo. Sim, pois sua outra presença nasce de dinâmicas 
maleáveis, que oscilam da total inércia à repetição de movimentos, do corpo 
real a sua transfiguração, do corpo oculto a sua protuberante exposição. 

Um corpo perfurado. Mendez Jacinto e Priscila Rezende trazem à tona, 
cada um a seu modo, o tema da incursão corporal como mote criador 
de suas performances. A utilização da dor e sua conseqüente imposição 
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sobre o corpo dos performers, ao salientar a entrada do real na arte, 
reverbera a destruição da representação e, portanto, um lugar estética e 
politicamente valioso nessa economia do corpo.

Com efeito, nas palavras da teórica norte-americana Elaine Scarry, 
aprendemos sobre o poder da dor em desconstruir toda linguagem, 
escapando à convenção da representação.  

“a dor física não apenas resiste à linguagem, mas ativamente a 

destrói; trazendo uma reversão imediata a um estado anterior à 

linguagem, ao sons e choros que um ser humano realiza antes 

que a linguagem seja aprendida. (...) sua resistência à linguagem 

não ocorre apenas acidentalmente ou incidentalmente, mas é 

essencial ao que a dor é. Diferentemente de qualquer outro 

estado de consciência, a dor física não possui conteúdo 

referencial. Ela não acontece por algo ou de algo. é justamente 

por não tomar um objeto que a dor, mais que qualquer outro 

fenômeno, resiste à objetificação das palavras”1

Uma vez que a dor física não é passível de ser satisfatoriamente representada 
através da linguagem, esse elemento (a dor) se constitui num rico campo 
de presentificação e de subversão da representação na arte, um dos 
fundamentos da performance desde seu surgimento. 

Nesse sentido, afirma-se o lugar de potência do corpo para esse tipo de 
expressividade. Para que a dor seja traduzida e compreendida, o corpo será 
necessariamente o único meio possível, já que a linguagem e a representação 
não dão conta de realizar essa tarefa. 

De forma diversa mas igualmente potente e desafiadora, as obras 
“Canteiros”, “Dobras” e “Dois Franciscos”, de autoria de Marco Paulo Rolla, 
Ana Luisa Santos e minha, respectivamente, nos brindam com o corpo que 
se apresenta em sua materialidade e concretude. Em outras palavras, um 
corpo que não se permite funcionar como um pivô transparente, mas que 
demanda um olhar que obrigue o espectador a levar em conta também seu 
aspecto escultural, em toda sua concretude e expressividade.

Corpo que encarna o que o filósofo francês Jean-François Lyotard2 nos 

1.   SCARRY, Elaine. The Body and Pain. Oxford: Oxford Print. 1985. Pág. 5. tradução nossa.
2.   LYOTARD, Jean François. Discurso, Figura. Paris: 1971. 
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informa acerca da passagem do corpo na arte, do plano da transparência 
(objetual), ao plano da opacidade (figural). Partindo inicialmente de 
termos opostos, constrói uma linha de pensamento onde há, de um 
lado o discurso, a superfície, a significação, a oposição, a linguagem e, 
do outro lado, o visível ou mais genericamente o sensível, o figural, a 
profundidade, o sentido, a diferença, o corpo e o desejo. 

Lyotard (1971) vai sublinhar o que difere entre essas naturezas, mas, sobretudo, 
vai mostrar que há espaço entre elas, no ponto onde o filósofo atinge então 
o pensamento da différence3, escapando da dualidade inicial entre discurso e 
sensível. E a saída se concretiza justamente na afirmação que nos é cara, ao 
tratar do corpo e da presença nessas performances específicas: a força crítica 
do figural está presente, seja dentro, seja fora do discurso, posto que reside no 
estabelecimento de uma nova ordem estética, distanciada da representação 
mas, ao mesmo tempo, contundente em sua potência simbólica, sígnica. 

Numa outra concepção imagética, o Museu e seu entorno instigam a 
criação de Julia Panadés e do Coletivo Xepa, composto por Marcelino 
Peixoto e Viviane Avelar Gandra. Em diálogo constante com o espaço, 
encontros são provocados: seja entre artista e espectador, entre artista, 
espectador e arquitetura ou entre esses e a natureza. 

Negociando fronteiras, delimitando e sublinhando superfícies, essas 
performances nos chegam  como respostas a uma tentativa de 
recolocar as artes no campo das necessidades humanas básicas de 
documentação e localização no espaço. Remetendo a pilares fundantes 
das artes contemporâneas (o corpo, o espaço e o tempo) esses trabalhos 
sobrevivem na duração de seus processos de realização, mais que em 
sua forma final. Suas ações na paisagem ou intervenções no espaço 
social, ainda que com propósitos incomuns - cartografar processos de 
transformação do entorno do MAP ou o contorno da Lagoa da Pampulha 
- estão impregnados desse ato de mapear. Talvez busquem no ato de 
mapear ou documentar a própria experiência estética.

Enquanto buscam produzir um testemunho (ou um documento) da realidade, 
essas obras estruturam-se como documentários vivos, que levam os artistas 
a constantemente reinventar seus procedimentos, adaptando-se ao espaço, 

3.   Conceito cunhado no inicio dos anos 1960 pelo filósofo francês Jacques Derrida, 
nos remete sempre incontornavelmente a uma “semiose infinita”, impossibilitando 
radicalmente qualquer análise que pudesse cristalizar-se em uma “presença” de si. 
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com ouvidos e olhos atentos ao ambiente e à situação do corpo nesse 
ambiente. Para além do fato de o mapa ser uma das formas mais antigas de 
documento, é também uma manifestação do desejo de tornar-se reintegrado 
à existência, certificando e comprovando essa existência. Nas palavras do 
historiador e crítico de arte Marcos Hill (2010), esse desejo reverbera.

“(…) a enorme importância dada à localização do corpo na Terra, 

necessidade atávica da cultura humana. Estar em baixo ou estar 

em cima; olhar para frente ou para trás; estar mais à esquerda 

ou mais à direita ou, se possível, no centro mesmo! Tudo isto 

revelando as distintas correspondências entre um ponto concebido 

no campo abstrato, matemático e sua propriedade de representar 

o corpo. Do escravo, do escriba, do poeta, do guerreiro, do sumo 

sacerdote, do general, do faraó que pode ser um rei ou um 

imperador e, em última instância, representar, em esferas outras, 

os corpos divinos. (…) descobrir novos modos de visibilidade, 

resgatando a dimensão ética que esse esforço acarreta. Tornar-se 

visível a partir de uma tal urgência significa tornar-se existente, o 

que, a meu ver, supera a complexidade do estar vivo.”4. 

Por trás do ato de mapear e localizar-se, está uma busca por fazer-se ver, integrar-
se e apropriar-se de sua própria existência - e, ao fazê-lo, contraditoriamente 
revelar questões relacionadas ao condicionamento cotidiano ao qual se 
encontra submetido, diante das convenções de reprodução social e espacial. 

Nesse sentido, poderíamos apresentar diversos trabalhos cuja abordagem 
tangencia esse problema, por um ou outro ângulo, sem apresentar soluções, 
mas contribuindo para manter a dúvida, a ambigüidade, a não-resposta, a 
indefinição.  O trabalho Trans: This is Not, da dupla Ana Luisa Santos e Guilherme 
Morais, conduz o espectador num processo de desvendar e questionar as 
mencionadas convenções, utilizando-se largamente de símbolos advindos 
dessas próprias convenções. A obra se vale de inúmeros artefatos simbólicos 
e/ou materiais  - emblemas religiosos ou advindos da cultura pop, roupas, 
adereços, trejeitos, materialidades, corporeidades e discursos - elevados à 
sua máxima potência icônica, no intuito de levar o público a relacionar uma 
profusão de informações, acessando a todo tempo uma espécie de arquivo 
cultural adquirido. Ao final, tem-se uma platéia que ri e chora, assombrada e 
atônita, tendo revelada a si mesma seus próprios preconceitos. 

4.   HILL, Marcos. Texto Perpendicular. In perpendicular cenário # ambiente. Org. 
Wagner Rossi Campos. Belo Horizonte: ICC. 2010. pág. 10.
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Wagner Rossi Campos e Marta Neves problematizam o Museu enquanto 
espaço habitável, cotidiano, comum. Em instâncias distintas, propõe o 
estranhamento, o prazer e o inusitado que a mistura arte-vida pode causar, 
lembrando que o espaço dedicado à arte pode/deve ser um espaço como 
outro qualquer, onde o corpo respira, vive, convive – e lida com problemas 
comuns ao espaço fora da arte. São ações que desmistificam esse espaço, 
trazendo-o para um âmbito da intimidade, do lazer, da comunidade.

Ed Marte e Renato Negrão apresentam corpos que aguçam o pensamento 
político contemporâneo. Longe da organização em partidos, da 
divisão entre esquerda e direita, acionam uma outra forma de pensar 
a política, na qual o politicum vai se estabelecer nos entre-lugares da 
antiga polaridade. Apresentam, em seus corpos desumanizados ou 
degenerificados, a compreensão de uma política que age de forma 
pulverizada, voltada para questões inseridas no dia-a-dia dos indivíduos.

E essa (des)construção política continua acionada quando os grupos culturais 
Quarteirão do Soul e Duelo de MCs – que provavelmente são classificados 
pela mídia e pela convenção dominante como periféricos, afro-descendentes, 
marginalizados - se apropriam do espaço aristocrático do Museu de Arte da 
Pampulha. O caráter espetacular dessas manifestações resvala um verdadeiro 
“terrorismo cultural”, para utilizar um termo oriundo da antropologia: uma 
estratégia de resistência política que nasce de contextos artístico-culturais que 
reconfiguram valores e apontam para modos de vida alternativos, paralelos às 
imposições convencionais e “imunes” às tentativas de colonialismo cultural. 
São manifestações que sobrevivem e resistem politicamente, configurando 
identidades e organizando-se de forma a fortalecer um núcleo que, de outro 
modo, estaria desvalorizado, marginalizado. 
 
Ao incluir esse tipo de manifestação em “Outra Presença”, os curadores 
Ana Luisa Santos, Marco Paulo Rolla e Nathalia Larsen fazem jus ao atributo 
inaugural da arte da performance, sua inclinação para fazer borrar as fronteiras, 
derreter limites, hibridizar. Certamente, essa indefinição de contornos imposta 
pelo projeto atinge a própria instituição do MAP, que se vê às voltas com as 
noções de desconstrução, documentação, acervo e manutenção que essas 
outras presenças produzem ou demandam. Tudo isso reforça o modo como, 
nesta exposição, o risco é desejado, assumido e incorporado. E talvez esse seja 
o grande triunfo da exposição “Outra Presença”: em risco é, quase sempre, o 
lugar onde o performer mais deseja estar.

* Christina é performer, professora e pesquisadora em Artes do Corpo. www.christinafornaciari.com
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des dobra
uMa ação perforMátIca
DuDuDE - 24 DE NOVEMBRO 2013

Diagnosticando desejos e vontades, a partir do convite para fazer parte deste 
evento, Outra Presença, proposto por três artistas sensíveis e interessados 
em compartilhar assuntos e modos de fazer, apareceu DES DOBRA.

Performance, um lugar que me interessa, me instiga e me faz mover 
com o desejo de rasgar o espaço e assim desvelar em imagem algo que 
deflagre questões inquietações, alterando nossa maneira de estar para 
uma ação artística.

DES DOBRA teve inspiração na ação ordinária da vida, como varrer, 
limpar, tratar, cuidar e suas decorrentes consequências.

Quando limpo e cuido tenho como resultado um talvez lugar habitado e 
próprio daquele que o limpou, gerando uma sensação de pertencimento.

Lugares públicos pertencem a quem?

Lugares artísticos públicos pertencem a quem?

Atualmente, tais lugares estão tão limpos que estão desabitados e desaparecidos 
para aqueles que trabalham com a subjetividade e para aqueles que se nutrem 
de tais trabalhos. Produzir sensibilidade me faz perceber o mundo e assim, 
consequentemente, altera meus hábitos de ver e sentir o mundo.

Propositalmente em DES DOBRA fiquei no espaço entre o DES ( ) DOBRA.

A questão propulsora da construção desta performance: como acessar o 
outro usando materiais comuns e ordinários?

Como ganhar dobras durante a ação? Fazendo com que o outro, 
enquanto espectador, possa ganhar dobras: mover, deslocar, respirar, 
gargalhar, ver, ouvir, sentir, perceber e p e n s a r... sobre??
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Materiais escolhidos

Vassoura de pêlo/ vassoura piaçaba/ esfregão grande e pequeno/ limpador 
de vidro/caixa de papelão com o desenho de aspirador de pó/ radio portátil/
panos alvos e brancos para limpar o chão/ paninhos de flanela laranja/ capa de 
chuva/bota de borracha/ conjunto calça e blusa cinza tipo uniforme/ lencinho 
na cabeça/ 27 livros de arte (plástica, dança, literatura, poesia, teatro, cinema 
etc, encapados de folhas de seda coloridas, folhas soltas de papel de seda 
com o fim de embrulhar o corpo vivo e movedor da performance).

Onde está o objeto artístico?

Por todo o espaço do acontecimento. Neste caso o Museu fala e se torna 
assim o prolongamento de corpo da performance, ele é o alvo, pois a 
ação  ganha uma modulação de pertencimento ao espaço.

Uma coisa cola na outra sucessivamente ganhando em potencia e 
alterando o espaço.

O espaço se move.

Tudo fala, corpos, cores, coisas.

Dá-se a performance, e ela só existe enquanto acontece. Isto é 
maravilhoso: poder ver como podemos ser atravessados por coisas de 
uma fragrância genuína e quase imperceptível.

O Museu está para a Obra em arte, assim como a Obra em arte 
está para o Museu.

O Museu é um lugar para se ter uma experiência do sensível tão 
preciosa como uma pérola para uma ostra.

Estou artista da arte vivante há um bom tempo: danço, faço espetáculos, 
dou aulas, tenho uma atração cada vez maior para com a Improvisação 
em Dança, e performance em si. São modos operantes de expressão 
completamente vinculados ao tempo presente e isso me instiga porque me 
faz lembrar que naquele justo momento estou viva e ali acontecendo e me 
desdobrando: significado-resignificado-designificado e assim por diante.

Um exercício pleno de exposição.
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relato afetIvo -
sobre canteIros e dobras
POMPEA tAVARES

Um inquietante ruído de respiração ocupou o espaço do Museu. Plantados 
no chão, três corpos camuflam-se em seus tapetes de vegetação verde 
e fresca. Canteiros artificiais, túmulos sobre o mármore duro e frio, com 
suas raízes tocando a pedra e a nós mesmos. O corpo performático se 
movia lentamente e no tempo dele nos movíamos ao redor, e de um 
túmulo a outro, investigando os atos discretos por entre as folhagens. 

O perfume da vegetação tocava lugares da memória violados pelo tempo. 
Intimamente, foi preciso reativar esses lugares para encontrar os acontecimentos 
a que os cheiros  remetiam. O calor e vento fraco do dia fizeram com que 
o perfume se tornasse uma massa densa ao longo da tarde. O cheiro tão 
marcante da vegetação gerava dúvida quanto ao prazer ou à náusea.

Corpo, vegetação, paisagem, museu. A imagem viva compunha-se 
vagarosamente, o trânsito dos espectadores desenhava trajetos no espaço, 
presenças e vazios atravessavam-se. Na imagem inacabada, efêmera, o 
porvir se manifestava em ansiedade. O deslocamento do tempo nos obrigava 
a mergulhar no presente, em simbiose com o espaço. A interpretação dos 
acontecimentos se tornava um exercício de decifrar emoções. 

Detive-me por alguns minutos a observar a reação do público que circulava 
suavemente pelo salão. Alguns já habituados à linguagem performática 
olhavam atentos, outros desavisados surpreendiam-se com a presença 
dos corpos. Algumas pessoas falavam sozinhas diante dos canteiros, como 
se esperassem respostas daqueles corpos inertes, outras se constrangiam 
e se afastavam. No entanto, todos se comportavam de forma semelhante: 
caminhavam lentamente, falavam baixo, não tocavam nos canteiros e 
depois de perceberem o ritmo das ações – movimentos minuciosos, mãos 
que ofereciam galhos, uma respiração ofegante - dirigiam-se para zonas 
mais afastadas do salão, a espera de um novo acontecimento. 

Do canteiro artificial de Marco Paulo Rolla, viam-se os jardins de Burle Marx, 
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integrados. Ao longe, um grupo de crianças se aproximava vagarosamente 
apontando bem-te-vis, noivas e capivaras. As crianças, de cinco e seis 
anos, seguiam na minha direção com olhinhos atentos. A visita ao museu 
seria o passeio mais importante do ano para esse grupo, o primeiro 
contato com um museu de arte e com uma ação performática. 

Naqueles minutos, insisti em criar roteiros, passagens, perguntas; tentei 
mapear os sentidos possíveis a serem trabalhados. Uma reflexão sobre 
a morte? Buscar a memória olfativa a que os cheiros tão marcantes nos 
remetiam? Ir de um canteiro a outro, estabelecer relações com o Museu e 
as pessoas ali presentes? Ao fim de cada raciocínio, tudo parecia redutível 
e deslocado. Seria impossível mediar um acontecimento, desconhecido 
e inesperado? Eu deveria, portanto, como educadora e espectadora, me 
submeter também ao tempo da performance e dar chance ao grupo de 
experimentar a obra da mesma maneira como experimentamos a vida. O 
comando dos acontecimentos não me pertencia, não era eu a responsável 
pelo tempo ali, como de costume. O performer diria o tempo necessário 
de observação e interação e a reação do grupo me daria material para 
estabelecer, quando necessário, algum diálogo ou intervenção.

Antes de entrarmos, orientei os pequenos apenas sobre os limites de 
comportamento estabelecidos pela instituição: correr, gritar, andar 
sozinho, pegar nas coisas, entre outras ações, ficariam para uma outra hora, 
um outro lugar. O momento era de caminhar atento, olhar e investigar. 
O imponderável da performance ainda exigia um comportamento 
preestabelecido dos alunos, justificado pelas exigências institucionais, 
preservação do espaço e o que se espera do comportamento de um 
público acompanhado pelo programa educativo – fruição disciplinada. 

Em passos lentos, entramos no museu em direção aos canteiros, chamando 
atenção dos outros visitantes. As crianças, pelo medo do desconhecido, 
se mostravam desconfiadas e aos poucos se aproximavam da vegetação 
tentando entender o que se passava. Entre um susto e outro, as descobertas 
foram acontecendo. Um pé! Uma barriga! Uma cabeça! Ele está morto? Não, 
ele está respirando. Oh! Uma mão se mexeu! A planta nasceu da pedra?

Os mitos construíam-se no imaginário infantil, histórias naturalmente surgiam 
na tentativa de justificar os fatos na medida em que se davam no tempo. Todos 
ali presentes compartilharam uma experiência com o mundo e significaram – 
de forma pura e inocente – os acontecimentos no tempo e no espaço, num 
exercício de tomar posse, de apropriar-se, de estar presente e de pertencer. 

MAP_outrapres_catalogo_final.indd   140 16/05/14   13:09



141

O que era imaginação e criação do grupo misturava-se com a realidade e 
constituía um corpo mítico performático – o corpo morto plantado no chão, o 
morto-vivo oferecendo flores, o ser homem integrado ao ser planta, o natural 
e o artificial atravessando-se. O corpo coletivo e partilhado.

Em um segundo momento, instaurou-se no Salão um casulo vivo formado 
de um papel rijo e branco. O corpo performático, enrolado em uma extensa 
folha de papel, modelava o casulo. Espanto! Medo! Era um monstro? 
O casulo se movia, girava, tensionava. Perguntas variadas tentavam 
aproximar a imagem que se via a um entendimento racional. O tempo 
expandido exigiu uma atenção especial das crianças, um olhar dedicado 
a compreender. Olha! Está bravo! Olha! Tem cabelo, é uma mulher! Tem 
uma mulher lá dentro! Ela está presa! Ai que medo! E eis que, numa brava 
luta contra o próprio casulo, contorcendo-se e lacerando o papel, o corpo 
surge em giros pelo chão seguindo a inércia de seus movimentos. Uma das 
crianças concluiu suspirando toda tensão do momento, que era melhor 
que a mulher, pobrezinha, usasse uma tesoura para cortar o papel.

Ao fim da visita, já nas despedidas, me ausentei por uns segundos do 
grupo, que ficou no Salão diante do papel amassado e dos canteiros. 
Quando retornei, metade do grupo estava deitado no chão, contorcendo-
se como minhocas, na tentativa de repetir os movimentos da ação que 
acabara de se passar. O cenário conformou-se com a performance 
espontânea e criativa das crianças, sem medo e sem espanto, numa 
manifestação genuína do que foi concebido ao longo da visita. 

Os fenômenos conduziram a visita: juntos encontramos os corpos, 
observamos seus movimentos, suas similaridades e diferenças, 
identificamos os elementos deslocados. Naturalmente as crianças 
observaram os corpos, algumas sentiram medo, outras espanto, poucas 
acharam graça. A maioria investigou com curiosidade, nomeando as 
imagens da forma como era possível para elas. Quando algum elemento 
era descoberto, a emoção infantil abraçava a obra de uma forma simples 
e completa, fazendo-me refletir sobre a real importância de tantas 
racionalizações e conceitos a que estamos habituados. 

A performance atinge complexidades difíceis de nomear, diz da própria 
existência, de sentimentos desconhecidos e lugares inabitados, do 
cotidiano e do mínimo. Ver performance é exercício do sentir, permitir-se 
no acontecimento, testemunhar e levar adiante. Exige menos de nós do 
que podemos supor: exige submeter-se, entregar-se.
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