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As experiências do tempo e da percepção, é como actualmente se caracterizam a arte 

desenvolvida por alguns artistas ligados às práticas artísticas da instalação, do vídeo-arte, 

do happening e da performance.  

È na categoria do tempo, mais precisamente como“urgências do tempo” que Bragança de 

Miranda enquadra a arte contemporânea. Esta é uma das premissas, com que nos propõe 

que olhemos a arte, e já não, em pressupostos formais ou estéticos. As ai[1]rtes do corpo 

são disso um exemplo. O corpo, depois de ser longamente reprimido e “ocultado” no 

modernismo, que o submeteu “à ordem sexista e patriarcal”, veio assumir-se como uma 

prioridade na actualidade ii[2]. A questão fundamental que BM nos coloca não é a da 

presença do corpo na arte, que como afirma “esteve sempre presente”, embora ausente, 

mas sim as relações que ele estabelece. Do corpo simbólico emerge a presença e exibição 

da carne, e com ela a morte, toda a sua fragilidade e todos os medos, dor e sofrimentos 

que ao corpo real se associam. Agora já sem “os simulacros que historicamente protegiam 

a carne”, a arte é o palco actual, onde é possível que as experiências dos seus limites e 

fragilidades aconteçam.  

                Vito Acconci, 

Adaptations Studies, 1970 

 

Happening, uma das práticas artísticas centradas no corpo e na acção, que a partir da 

década de 1960 apresenta o deslocar da “obra” para o “processo”, referenciando o “devir” 

de algumas teses de Duchamp e que Kaprov designou em 1950 como “ um acontecimento 



que se desenrola na presença do público, sem objectos, transposições ou mediações”iii[3]. 

A body art, outra das artes do corpo, foi inicialmente uma espécie de psicanálise de grupo, 

mas acabou por ser difundida na América em 1970. Vito Acconci, Bruce Nauman, Dennis 

Oppenheim, Gina Paine são artistas que utilizaram estas práticas como meio de uma 

expressão efémera e transitória. A encenação do artista do seu próprio corpo, através de 

acções ou de performances ou ainda intervenções, recorreram muitas vezes ao golpe físico 

com lâminas, até sangrar. Acconci afirmava que afrontava os espectadores para sair da 

solidão do criador, e Gina Paine como metáfora de “se abrir aos outros” abria a sua pele 

com uma lâmina.  

Segundo Renato de Fusco, o que diferencia a performance do happening é a sua tendência 

para criar um momento de acção espectacular com referências e metáforas 

expressionistas, este critico, categorizou estas manifestações como pertencendo a uma 

atitude de conceptualismo comportamentalistaiv[4]. Gino de Dominics, Dan Grahms, Bruce 

Nauman, Günther Brus, Marina Abramovic, entre outros, abordam temas como a morte, a 

identidade, os limites e as fragilidades do corpo. Com estas manifestações artísticas há um 

deslocamento da configuração e representação para a interacção, da “obra aurática para o 

artista aurático”v[5]. É o artista que assume ser objecto artístico, ser objecto de 

“feitização / histerização”vi[6].  

 

Como vimos nas teses do objecto em Fried a arte é sempre da ordem do particular. O 

devir, como modo de agir, não é apenas de reflexão estética e artística mas é de 

intervenção, e essencialmente de intervenção politico-social. A arte, como também 

Bragança de Miranda nos chama à atenção, devido à presença do corpo, ás suas “ligações e 

desligações” tende a universalizar-se, em “ampliar os seus efeitos” só podendo assim ser 

interpretada numa perspectiva politica. Podemos assim correr o risco de nos perdermos ou 

deixarmos de comunicar com a arte, enquanto arte. 

 

Como já referimos as artes accionistas tem como componente dominante o tempo, 

apoderando-se “sincronicamente das novas formas de mediação”vii[7]. As potencialidades 

da “sociedade de informação” e das novas tecnologias são colocadas ao dispor do artista. 

Altera a relação entre artista e público, que agora se processa em tempo real, deslocando 

as fronteiras que existiam. Estes suportes tecnológicos, não são apenas marcantes no 

processo de criação e apresentação dos trabalhos, através dos meios digitais, como nos 

mostrou Rosalind Krauss no seu artigo “Vídeo e Narcisimo”, mas também na experiência da 

sua recepção e no registo da memória destes eventos artísticos. Por serem efémeros, 

torna-se inevitável o recurso a registos de memória escritos ou gravados - fotografia, 



vídeo, documentos de projecto, entre outros - como única possibilidade de virem a ser 

reintroduzidos no sistema da arte. 

 

Atendendo à importância do papel que os meios técnicos têm no registo destas artes, a 

critica de arte performativa Amélia Jones escreveu um artigo a que deu o nome de 

«“Presence” in absentia» em 1997. As teses apresentadas neste texto passam por defender 

que nas artes performativas e na bodyart, a ideia da obra original já apareceram para 

serem registadas e depois o que se pode é trabalhar sobre o registo. 

 

Amélia Jones neste texto, começa por defender que os problemas levantados para se 

registar a memória de um evento performativo, quando se esteve ausente na altura em 

que o artista esteve em acção, não são de ordem ética ou hermenêutica, mas apenas de 

ordem logística, ou seja, obter documentação, registos suficientes, e não se deixar 

influenciar pelo “fascínio” e “diversão” que por vezes os artistas têm ou a que recorrem 

nos seus relatos. Embora considere importante o conhecimento específico, que lhe vai dar 

a sua presença na acção, esta autora defende, que isso não é mais importante do que o 

trabalho à posteriori, que for realizado com base apenas em documentos, fotografias, 

gravações, contendo estes uma enorme componente de intersubjectividade. Se o público 

compreende melhor os contextos em que a acção foi desenvolvida, para Amélia Jones, ele 

não vai compreender os processos narrativos, a intencionalidade e subjectividade do 

artista, , porque devido à envolvência na acção não lhe permite o distanciamento 

necessário à sua compreensão. Essa compreensão afirma Amélia é retrospectivo. Amélia 

Jones basea as suas teses na experiência com algumas artistas do pósmodernismo feminista 

dos anos 90, carolee Schneemann, Yayoi Kusama e Annie Sprinkle, para defender que a 

body art instanciou o deslocamento radical do subjectivismo do registo normativo 

modernista para o pensamento pósmodernista. Os artistas pósmodernista privilegiam a arte 

do performance ou do corpo, assumindo uma posição antiformalista, fundindo a arte e a 

vida, existe uma relação directa da subjectividade do artista para com o espectador, o 

corpo é apresentado sem velamentos, exacerbando a sua originalidade.  

Será que o espectador, durante o decorrer do evento performativo, não é influenciado 

pela representação e também como é que ele pode evitar projectar em si, o cenário que 

mais se aproxime dos seus desejos e das suas expectativas, e assim desviar-se da obra 

original apresentada e por outro lado o corpo não se pode conhecer totalmente, pois ele 

resiste ao simbólico. O que Amélia Jones questiona neste ensaio é a relação privilegiada 

entre artista e espectador na análise da performance, e chama a atenção se o papel da 

técnica é ou não central.  



 

Se por um lado a estabilidade da obra já é contestada na performance, só fazendo sentido 

para o espectador, exigindo uma interacção física, psíquica ou emocional, e aqui ela pode 

ser perturbadora e até agressiva, Amélia Jones volta a centrar o papel da técnica na arte e 

apresenta-nos agora o papel importante que as técnicas de registo desempenham na 

memória que fica delas. O importante é que se por outro lado, ela nunca deixe de ser, 

enquanto arte, “um campo de liberdade vigiado”. Podemos no entanto aqui voltar à tese, 

que segundo a qual em muitas obras temos dificuldade em dar respostas, e a questão é se 

estas obras de arte serão apenas sintomas e não já o derrube da fronteira entre a arte e a 

vida, ou entre a arte e o mundo, ao qual a arte não pode deixar de pertencer. 

Ainda quanto à experiência da recepção e da percepção, e recorrendo o optimismo de 

Walter Benjamin que refere a intervenção da técnica, não só emancipadora da obra de 

arte como aumentando as suas possibilidades de exposição, com funções totalmente 

novasviii[8]. Parece-me que também Amélia Jones está a colocar uma questão muito 

pertinente e optimista. É pela própria prática, na qual Amélia Jones se baseia, que a 

“reactualização” dos discursos de que falava Focaultix[9] se efectiva e se impõe, sem 

termos medo da importância do papel que a técnica possa desempenhar, desde que não 

deixemos que ela recubra a nossa experiência na totalidade, como tem vindo a alertar 

Bragança de Miranda . 
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