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7 A galeria Vermelho criou a mostra de performan-
ce arte VERBO, em 2005, porque para muitos de 
seus artistas lidar com o corpo é essencial. 

Foi nesse mesmo ano que Marina  
Abramovic organizou Seven Easy Pieces, 
mostra no Guggenheim de Nova York, na qual 
a artista reencenou obras de Bruce Nauman, 
Vito Acconci, Valie Export, Joseph Beuys e 
dela mesma. Seven Easy Pieces abriu as portas 
para a reencenação no campo da performan-
ce. A discussão levou Abramovic para o MoMA, 
em 2010, com A Artista está Presente, alcan-
çando reconhecimento muito além do circuito 
da arte, que já a reverenciava.

Não por acaso, na mesma época, ou-
tros eventos surgiram com a mesma temáti-
ca, como a Performa, mostra bienal dirigida 
pela estudiosa da arte da ação Rose Lee 
Goldberg, em 2004, em Nova York. A cada 
dois anos, a Performa promove um programa 
de ações em várias localidades da cidade, 
durante todo um mês.

Esses são apenas dois exemplos entre 
tantos outros de festivais, cursos e eventos 
ligados ao corpo surgidos no início do século 
21. Em comum, todos eles buscaram renovar 
o campo da arte, tratando de questões es-
senciais e, por isso, o corpo reverbera como 
o melhor instrumento. 

Quando criamos a VERBO, sabíamos que 
um programa ligado à performance arte den-
tro de uma galeria comercial deveria, neces-
sariamente, criar instrumentos não apenas 
de financiamento para a pesquisa de artistas 
ligados a essa linguagem, mas, também, ga-
rantir a divulgação e inserção dessas obras no 
cenário da arte atual.

Com isso em mente, a VERBO tornou-se 
um evento anual dedicado à performance arte, 
constituindo-se como um campo de experimen-
tação para artistas brasileiros e estrangeiros. 

Após onze edições, a VERBO já apresen-
tou mais de 300 ações de mais de 500 artistas 
que tiveram na mostra um espaço aberto, no 
qual o público sempre teve acesso gratuito. 

Galeria Vermelho created the VERBO 
performance art festival in 2005, since 
the work of many its artists essentially 
involves the body.

That was the same year that 
Marina Abramovic organized Seven 
Easy Pieces, a show held at Guggen-
heim New York, at which the artist 
restaged works by Bruce Nauman, Vito 
Acconci, Valie Export, Joseph Beuys 
and herself. Seven Easy Pieces opened 
the doors to restaging in the field of 
performance. The discussion brought 
Abramovic to MoMA, in 2010, with The 
Artist Is Present, garnering recogni-
tion far beyond the art circuit, which 
already held her in high esteem.

Not by chance, in that same 
period other events arose around the 
same thematics, such as Performa, a 
biennial show directed by the scholar 
of action art RoseLee Goldberg, first 
held in 2005, in New York. Every two 
years, Performa carries out a program 
of actions at various places in the city, 
throughout an entire month.

These are just two examples 
among many other festivals, courses and 
events linked to the body which arose at 
the beginning of the 21st century. They 
share the common aim of renovating 
the field of art, using the body as an 
effective tool toward this end.

When we created VERBO, we 
knew that a program linked to perfor-
mance art within a commercial gallery 
must not only create tools for financing 
the research of artists linked to this 
language, but also raise awareness 
about these artworks and ensure their 
insertion in the current art scene.

With this in mind, VERBO 
became an annual event dedicated to 
performance art, being constituted as 
a field of experimentation for artists 
from Brazil and other countries.

After eleven editions, VERBO  
has already presented more than 300 
actions by more than 500 artists, 
serving as an open space where the 
public has always attended free of 
charge. This has only been possible 
due to partnerships and collaborations 
with international agencies such as 
the French Consulate in São Paulo, 
Institut Français, the Embassy of Spain 
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8 Isso só foi possível por meio de parcerias e 
de colaborações com agências internacionais 
como o Consulado da França em São Paulo e 
o Institut Français, a Embaixada da Espanha, o 
Mondriaan Funds, o International Choreogra-
phic Centre de Amsterdam, o Instituto Cultural 
da Dinamarca, o Conseil des Arts et des Lettres 
Québec e o Québec Bureau São Paulo, a Fun-
dação Caloustre Gulbenkian, o Arts Promotion 
Centre Finland, o British Council e Pro-Helvetia, 
além de instituições públicas brasileiras como o 
CCSP – Centro Cultural São Paulo, a FUNARTE, 
e privadas como o STB – Student Travel Bureau. 
Durante esses anos, entendemos que o espaço 
da VERBO é o do encontro, do intercâmbio de 
ideias e de troca. A lei que rege essas dinâmicas 
não é, entretanto, a da fusão, mas do entendi-
mento da diversidade, em que a heterogenei-
dade de superfícies estimula novas conexões e 
encontros. Uma forma de rede em termos de 
contato, pois persistimos num projeto em que 
diferenças imutáveis, porém manejáveis, produ-
zem novas configurações de trabalho.

Lançamos cada nova edição da VERBO 
ampliando a possibilidade de experiências, 
buscando novas combinações de artistas ou 
convidando novos colaboradores. O exercício 
de síntese que caracteriza a seleção nos obriga 
a deixar muitos projetos de fora. 

Esse livro apresenta um panorama acerca 
dos dez anos da VERBO e conta com textos es-
critos por brasileiros e estrangeiros, como Agnès 
Violeau, Carla Zaccagnini, Fernando Oliva, Liliana 
Coutinho, da dupla de artistas espanhóis LOS 
TORREZNOS, Marta Bogéa e Teté Martinho.

Em essência, este livro busca contar a 
história de um festival de performance como 
o mosaico que costuma ser o próprio festival. 
A publicação só se tornou possível graças ao 
generoso apoio de Roberto Miranda e Camila 
Magnus e de todos os artistas, colaboradores  
e amigos que já passaram pela VERBO.

in Brazil, the Mondriaan Fund, the 
International Choreographic Centre 
of Amsterdam, the Culture Institute 
of Denmark, the Conseil des Arts 
et des Lettres Québec, the Québec 
Bureau São Paulo, Fundação Calous-
tre Gulbenkian, the Arts Promotion 
Centre Finland, the British Council, and 
Pro-Helvetia, as well as Brazilian public 
institutions such as CCSP (Centro Cul-
tural São Paulo), FUNARTE, and private 
ones like STB – Student Travel Bureau.

Throughout these years, we 
have considered VERBO as a space 
of encounter for interchange and 
the exchange of ideas. Nevertheless, 
these dynamics are ruled not by the 
law of fusion, but by an understanding 
of diversity, where the heterogeneity 
of surfaces fosters new connections 
and encounters. It serves as a sort 
of network of contact, since we have 
persisted in a project wherein im-
mutable but manageable differences 
lead to new configurations for carry-
ing out the work.

Each new edition of VERBO has 
enlarged the possibility for experi-
ences, seeking new combinations of 
artists or inviting new collaborators, 
even though the exercise of synthesis 
that guides the selection has forced us 
to leave aside many projects we would 
have otherwise liked to include.

This book presents an over-
view of the first 10 years of VERBO 
and features texts written by Brazilian 
and foreign authors such as Agnès 
Violeau, Carla Zaccagnini, Fernando 
Oliva, Liliana Coutinho, the Spanish 
artist duo LOS TORREZNOS, Marta 
Bogéa and Teté Martinho.

Essentially, this book seeks to 
tell the story of a performance festival 
as a mosaic – just as the festival itself 
tends to be. The publication was only 
possible due to the generous support 
by Roberto Miranda and Camila Magnus, 
and by all the artists, collaborators and 
friends who have shared in the experi-
ence of VERBO.

Marcos Gallon
Diretor Artístico [artistic director] VERBO
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10 Marcos Gallon (1965, São Paulo) é graduado 
em Filosofia na Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC), em São Paulo. Como bailarino e 
coreógrafo trabalhou em várias cias. de dança 
em São Paulo. Em 1997, muda-se para Berlim, 
na Alemanha, onde desenvolve vários projetos 
de dança e performance. Retorna ao Brasil em 
2001. Nos anos de 2003 e 2004 desenvolve 
o projeto Corpo de Baile, coletivo composto 
por bailarinos, performers, designers, atores 
e artistas visuais. Desde 2005, é diretor artís-
tico da mostra de performance arte VERBO.

Marcos Gallon (1965, São Paulo) has 
a degree in Philosophy at Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), in São 
Paulo. As a dancer and choreographer 
he worked in various dance companies 
in São Paulo. In 1997 Gallon moved 
to Berlin where he developed several 
projects of dance and performance. 
He returned to Brazil in 2001. In 2003 
and 2004, he developed the project 
Corpo de Baile, collective composed 
of dancers, performers, designers, 
actors and visual artists. Since 2005, 
he is artistic director of VERBO  
performance art festival.

10
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11 Arte e mercado são dois sistemas que, mui-
tas vezes, ocupam polos opostos. É neces-
sário, entretanto, relativizar esse sistema 
binário para podermos entender suas mani-
festações e nuances.

Enquanto nos anos 1960 e 1970, artis-
tas realizavam performances para questionar 
o fetichismo pelo objeto, valorizar criações 
processuais e questionar a dissociação da 
arte com a vida, ações que também visavam 
solapar o mercado de arte, hoje muitos des-
ses mesmos artistas repensaram seu sistema 
de produção, reprodução, edição, distribui-
ção e comercialização. Não é possível dis-
cutir a arte atual apenas a partir dos objetos 
que ela gera. 

Para falar sobre arte dos nossos dias é 
imperativo considerar o imbricado sistema que 
a alimenta e que é alimentado por ela, compos-
to não apenas por artistas, mas também por 
curadores, críticos de arte, colecionadores, ga-
lerias e galeristas, museus e centros culturais, 
bienais, trienais, cursos universitários, residên-
cias artísticas, feiras de arte, etc.

A performance, desde seus precursores 
como os dadaístas, nas primeiras décadas do 
século 20, se transformou no local de trans-
gressão natural dessa dinâmica. A partir dos 
anos 1960 e 1970, artistas atados a paredes, 
caminhando sobre vidro ou cortando seus 
corpos questionaram o fetichismo pelo obje-
to artístico, reafirmando a performance como 
o espaço de crítica ao sistema. Com suas 
ações, esses artistas criaram terreno para a 
formação de conexões, causando fricções e 
mutações entre agentes, gerando novas for-
mas de pensar e de agir. 

A ideia que os une reflete a necessidade 
de reencontrar na arte instrumentos para a cria-
ção de novas dinâmicas de convivência, e daí, 
novas políticas que estimulem novos modos de 
sentir e induzam a novas formas de subjetividade. 

A mostra de performance arte VERBO foi 
criada pela Galeria Vermelho em 2005, com 
foco nessas questões.

Art and market are two systems that are 
often at opposite poles. It is necessary, 
however, to relativize this binary sys-
tem to understand its manifestations 
and nuances.

While in the 1960s and 1970s 
artists held performances to ques-
tion the fetishism of the object, to 
valorize procedural creations and to 
question the dissociation of art from 
life – actions that were also aimed at 
undermining the art market – today  
many of those same artists have re-
thought their system of production, 
reproduction, publication, distribution 
and commercialization. It is not pos-
sible to discuss current art only based 
on the objects that it produces.

To talk about the art of our 
time it is imperative that we consider 
the intertwined system that feeds it 
and is fed by it, consisting not only of 
artists, but also curators, art critics, 
collectors, galleries and galerists, mu-
seums and cultural centers, biennials, 
triennials, university courses, artist 
residencies, art fairs, etc.

Ever since the work of its 
forerunners, such as the dadaists in the 
first decades of the 20th century, the 
performance has been transformed 
into a place of natural transgression 
against this dynamics. Beginning in the 
1960s and 1970s, artists tied themselves 
to walls, walked on glass, or cut their 
bodies in order to question the fetish-
ism of the art object, reaffirming the 
performance as a device for criticizing 
the system. With their actions, these 
artists created a terrain for the forma-
tion of connections, causing frictions 
and mutations among agents, generat-
ing new ways of thinking and acting.

The idea that joins them re-
flects the need to reencounter tools in 
art which can be used to create new 
dynamics for shared experience, and, 
on this basis, new policies that foster 
original ways of feeling while leading to 
new forms of subjectivity.

The VERBO performance art 
festival was created by Galeria Vermelho  
in 2005, based on these questions.

When we created VERBO, we 
knew that a program linked to perfor-
mance art within a commercial gallery 
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12 Quando criamos a VERBO, sabíamos 
que um programa ligado à performance arte 
dentro de uma galeria comercial deveria, ne-
cessariamente, criar instrumentos não apenas 
de financiamento para a pesquisa de artistas, 
mas, também, garantir a divulgação e inserção 
dessas obras no cenário da arte atual.

É importante lembrar a relação histórica 
entre performance arte e galerias comerciais. 
Joseph Beuys realizou a histórica I Like America 
and America Likes me na galeria René Block, de 
Nova York, em 1974. Foi na galeria Rosamund 
Felsen, de Los Angeles, que Chris Burden 
apresentou pela primeira vez Big Wheels, 
enquanto Vito Acconci realizou Seedbed na 
galeria Sonnabend, de Nova York, em 1972. 
Assim, enquanto instituições museológicas 
levaram anos para acolher a radicalidade das 
proposições dos anos 1970, galerias comer-
ciais abriram espaço para essas iniciativas, 
hoje exemplos históricos que constam em 
qualquer livro sobre performance.

Fruto de uma parceria entre a Vermelho 
e a curadora Daniela Labra, a VERBO surgiu 
como uma agência de representação de artis-
tas ligados à linguagem da performance arte. 
A mostra se tornou o carro-chefe no projeto, 
constituindo uma plataforma, um terreno de 
experimentação e de contato entre artistas de 
diferentes idades, formações e procedências, 
e o público em geral. 

Entretanto, é importante mencionar que 
a VERBO não foi o primeiro evento idealizado 
pela Vermelho no campo da performance.

O Sábado de Performances, que contou 
com um conjunto de ações que ocorreram em 
um sábado do mês de março de 2003, nos vá-
rios espaços da galeria, foi o primeiro deles. 

O evento foi um teste para a arquitetura 
da Vermelho. Para o Sábado de Performances, 
foram programadas ações em todos os espa-
ços da galeria: Marco Paulo Rolla realizou o seu 
Café da Manhã (2001-2003), na sala 1, o gran-
de cubo da Vermelho; vedado, Mauricio Ianês 
ocupou a sala 2, no segundo andar, com Jogo 

must not only create tools for financing 
the research of artists linked to this 
language, but also raise awareness 
about these artworks and ensure their 
insertion in the current art scene.

It is important to recall the 
historical relation between perfor-
mance art and commercial galleries. 
Joseph Beuys held the historical per-
formance I Like America and America 
Likes me at René Block Gallery in New 
York, in 1974. It was at Rosamund 
Felsen Gallery, in Los Angeles, that 
Chris Burden presented Big Wheels 
for the first time, while Vito Acconci 
held Seedbed at Sonnabend Gallery, 
in New York, in 1972. Thus, while art 
museums took years to embrace the 
radicality of the propositions from the 
1970s, commercial galleries opened 
space for these initiatives, which are 
today cited as historical examples in 
any book on performance.

The result of a partnership 
between Galeria Vermelho and cu-
rator Daniela Labra, VERBO arose as 
an agency for the representation of 
artists linked to the language of per-
formance art. The festival became the 
flagship of the project, constituting a 
platform, a terrain for experimenta-
tion and contact between the general 
public and artists of different ages, 
training and backgrounds.

It is important, however, to 
mention that VERBO was not the first 
event conceived by Galeria Vermelho 
in the field of performance art.

The Sábado de Performances  
[Performance Saturday] program, 
which involved a set of actions that 
took place on a Saturday in the month 
of March, 2003, in various spaces of 
the gallery, was the first of them.

That event was a test for Gale-
ria Vermelho’s architecture. The Sába-
do de Performances event featured 
actions in all of the gallery’s spaces: 
Marco Paulo Rolla held his Café da 
Manhã (2001–2003), in Room 1, the 
gallery’s white cube; hooded, Mauricio 
Ianês occupied Room 2, on the second 
floor, with Jogo de Sombras (2003); 
in the entrance hall, Marcelo Cidade 
punched holes out of various books on 
the history of art in the action  
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13 de Sombras (2003); no hall de entrada, Marcelo 
Cidade picotou vários livros de história da arte, 
na ação Contradição Modernista (2003) ao lado 
de Andrezza Valentin que, em um vestido bran-
co com uma cauda com mais de 20 metros, co-
nectava o espaço privado da galeria ao espaço 
público da Rua Minas Gerais, na ação Sem Título 
(2003); as áreas externas foram ocupadas com 
as ações de Wilson de Avelar, Lia Chaia, Edilaine  
Cunha, Daniel Beleza e os Rasta Puppets e 
ainda de Marilá Dardot e Cinthia Marcelle, que 
apresentaram, no fim da tarde, um grande bin-
go no qual todos os participantes venciam, na 
ação O Grande Bingo (2003).

O espaço desenhado pelos arquitetos 
Paulo Mendes da Rocha e Jose Armênio de 
Brito se mostrou propício por proporcionar 
uma proximidade quase que incestuosa entre 
ator e observador, sugerindo várias formas de 
observação e de relação com a ação; um es-
paço de encontro e de troca entre as pessoas 
que ali se deslocavam. 

O projeto Corpo de Baile, em 2003, foi o 
segundo evento de performance arte a ocupar 
integralmente a Vermelho. 

Criado com artistas plásticos, desig-
ners, bailarinos, coreógrafos e performers, o 
Corpo de Baile, que 
coordenei em suas 
duas edições, reuniu 
elementos das artes 
visuais com criações 
que envolveram a 
expressão contun-
dente do corpo. 
Participaram da 
primeira edição do 
projeto Rafael Assef, 
Daniela Augusto, 
Chiara Banfi, Márcio 
Banfi, Ricardo  
Carioba, Lia Chaia, Petterson da Costa,  
Déborah Furquin, Alexandre Herchcovitch,  
Gisela Motta & Leandro Lima, Alexandra  
Pescuma, Pipa e Danilo Rabelo. 

Contradição Modernista (2003) along-
side Andrezza Valentin who, in a white 
dress with a tail more than 20 meters 
long, connected the private space of 
the gallery to the public space on Rua 
Minas Gerais, in the action Sem Título 
(2003); the external areas were occu-
pied with actions by Wilson de Avelar, 
Lia Chaia, Edilaine Cunha, Daniel Bele-
za and the Rasta Puppets, as well as 
by Marilá Dardot and Cinthia Marcelle, 
who presented, at the end of the af-
ternoon, a large bingo game where all 
the participants were winners, in the 
action O Grande Bingo (2003).

The space designed by archi-
tects Paulo Mendes da Rocha and Jose 
Armênio de Brito was able to provide a 
nearly incestuous closeness between 
actor and spectator, suggesting various 
forms of observation and of relation 
with the action, furnishing a space of 
encounter and exchange between the 
people who moved about in it.

The project Corpo de Baile,  
in 2003, was the second event of per-
formance art to fully occupy Galeria 
Vermelho.

Created by visual artists, de-
signers, dancers, choreographers and 
performers, Corpo de Baile, whose two 
editions I coordinated, linked elements 
from the visual arts with creations 
that dealt with the incisive expression 

of the body. The 
participating 
artists in this first 
edition of the 
project were Ra-
fael Assef, Daniela 
Augusto, Chiara 
Banfi, Márcio Ban-
fi, Ricardo Cario-
ba, Lia Chaia, 
Petterson da 
Costa, Déborah 
Furquin, Alexan-
dre Herchcovitch, 
Gisela Motta and 
Leandro Lima, Al-
exandra Pescuma, 

Pipa, and Danilo Rabelo.
We could refer to Corpo de 

Baile as a collection, if the project 
were defined as a number of indi-
viduals working together without a 

1. Corpo de Baile 1

1
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14 Poderíamos nos referir ao Corpo de Baile 
como uma coleção, se o projeto for definido 
como um número de indivíduos trabalhando 
em conjunto sem uma essência comum, além 
do desejo de experimentar uma nova forma 
de trabalho. Uma preocupação profunda que 
acometeu o grupo logo no início dos trabalhos 
poderia ser resumida nas seguintes perguntas: 
o que vale a pena ser feito em conjunto por um 
grupo de artistas vis-à-vis com a sociedade? 
Como pode uma iniciativa que convida artistas 
a participarem conjuntamente de uma pesquisa 
assegurar bases igualitárias para a colaboração; 
um arranjo coletivo sem um comando central? 

Decisiva no Corpo de Baile foi a ideia 
da não-necessária existência de atributos 
comuns. Percebemos que poderíamos ser 
solidários quando nossas diferenças fossem o 
fundamento dessa colaboração. Redefinindo 
a configuração do trabalhar junto, assumimos 
esta condição como base e não como autova-
lidação do conceito de autoria. 

A primeira ação criada pelo grupo, 
Corpo de Baile 1, foi apresentada em agosto 
de 2003 na Vermelho. Como a peça desen-
volvia-se de forma simultânea em todos os 
espaços da galeria, o público precisava fa-
zer escolhas: para 
ver uma das ações, 
ele teria que per-
der outra que es-
tivesse ocorrendo 
simultaneamente 
em outro espaço, 
questionando, por 
meio desse proce-
dimento, a posição 
tradicionalmente 
passiva do obser-
vador. Além da 
Vermelho, Corpo 
de Baile 1 foi apresentado também nas ex-
posições Metacorpos, no Paço das Artes, 
em 2003, e Underground, no Sesc Consola-
ção, São Paulo, em 2004.

common essence, coupled with the 
desire to experiment with a new way 
of working. A profound concern that 
arose for the group at the outset of 
the works could be summarized in the 
following questions: What is worth 
doing as a joint effort by a group of 
artists vis-à-vis society? How can an 
initiative that invites artists to partic-
ipate as an investigative group ensure 
equalitarian bases for the collabora-
tion, a collective arrangement without 
a central command?

A decisive factor in Corpo 
de Baile was the idea that it was not 
necessary to have common attributes. 
We perceived that we could work 
together with solidarity when our 
differences constituted the foundation 
of this collaboration. Redefining the 
configuration of working together, we 
assumed this condition as a basis and 
not as a self-validation of the concept 
of authorship.

The first action created by the 
group, Corpo de Baile 1, was present-
ed in August 2003 at Galeria Ver-
melho. As the piece was developed 
simultaneously in all of the gallery’s 
spaces, the public needed to make 
choices: to watch one of the actions, 
one would have to miss another one 
that was taking place simultaneous-
ly in another space, thus throwing 

the traditionally 
passive position 
of the spectator 
into question. 
Besides at Ga-
leria Vermelho, 
Corpo de Baile 1 
was also pre-
sented at two 
other exhibitions: 
Metacorpos, held 
at Paço das Ar-
tes, in 2003, and 
Underground, 
held at Sesc 
Consolação, São 
Paulo, in 2004.

The second edition, Corpo de 
Baile 2, took place in 2004, with the 
same aims as the first version: to cre-
ate an interchange between visual arts, 
dance, theater, fashion and design. 

2

2. Corpo de Baile 2
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15 A segunda edição, Corpo de Baile 2, 
ocorreu em 2004, com os mesmos objetivos 
da primeira versão: criar um intercâmbio entre 
artes plásticas, dança, teatro, moda e design. 
A ação ocupou a Vermelho durante a mostra 
Bem-Vindo, em 2004, e também o lobby do 
Lord Palace Hotel, 
em São Paulo, no 
mesmo ano.

Foi no esteio 
desses projetos que 
a Vermelho criou a 
mostra de perfor-
mance arte VERBO, 
em 2005. A mostra 
surgiu como respos-
ta às necessidades 
de artistas como 
André Komatsu, Cris 
Bierrenbach, Gisela 
Motta & Leandro Lima, Lia Chaia, Marcelo  
Cidade, Maurício Ianês, entre outros, que 
utilizavam e ainda utilizam a performance 
como ferramenta para suas criações, que 
podem se materializar no formato de uma 
ação, ou de uma foto, vídeo ou de uma ins-
talação. Para esses artistas, a performance 
sempre represen-
tou um terreno de 
experimentação. 
A criação da VER-
BO foi, portanto, 
essencial em suas 
trajetórias.

A VERBO pre-
tende investigar 
como constituir o 
corpo como o cen-
tro detonador de 
discussões possíveis 
a esse respeito, 
cruzando a performance contemporânea com 
questões provenientes de outras disciplinas 
artísticas, buscando, por meio desse proce-
dimento, estabelecer uma exploração crítica 

The action occupied Galeria Vermelho 
during the show Bem-Vindo, in 2004, 
and was also enacted in the lobby of 
the Lord Palace Hotel, in São Paulo, 
also in 2004.

It was in the wake of these proj-
ects that Galeria Vermelho created the 
VERBO performance art show, in 2005. 

The show arose as 
a response to the 
needs of artists 
such as André 
Komatsu, Cris  
Bierrenbach, 
Gisela Motta & 
Leandro Lima, Lia 
Chaia, Marcelo  
Cidade, Maurício 
Ianês, who used 
and continue to 
use performance 
as a tool for their 
creations, which 
can be material-
ized in the format 

of an action, or a photo, video or 
installation. For these artists, perfor-
mance has always represented a terrain 
of experimentation. The creation of 
VERBO was therefore essential to the 
development of their work.

VERBO aims to investigate how 
to construct the body as a center for 
triggering possible discussions in this 

regard, blending 
contemporary 
performance with 
questions deriving 
from other ar-
tistic disciplines, 
seeking through 
this procedure to 
establish a critical 
exploration of the 
ways of organizing 
the community 
and living with  
the other.

The 2005 
and 2006 edi-
tions of VERBO 

featured actions by invited artists, 
as well as the documental records 
of actions by Marcia X and Aimberê 
Cesar, the film Annie Sprinkle´s Her 
Story of Porn (1999), by Annie Sprin-

3

3. Mareu Machado. Curral de apartação
4. Marc Rees. Vaseline Machine
5. Siri e Debora Engel. Obra Prima

4
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18 dos modos de organizar a comunidade e viver 
com o outro.

Nas edições de 2005 e 2006 da VERBO, 
foram apresentadas ações de artistas con-
vidados, além de registros documentais de 
ações de Marcia X & Aimberê Cesar, do filme 
Her Story of Porn (1999), de Annie Sprinkle e 
Scarlot Harlot, do lançamento de publicações 
como Relações de Yuri Firmeza, além de  
Fração_Fraction - Mostra de vídeos, com  
curadoria de Daniela Mattos e Izabela Pucú.

Em 2007, a VERBO passou pela primei-
ra mudança importante em sua estrutura. 
Diferente das edições de 2005 e 2006, em 
que os trabalhos foram selecionados através 
de convite direto aos artistas, em 2007, o 
processo de seleção foi aberto a artistas in-
teressados a enviar propostas para a seleção. 
Nossa intenção foi democratizar a seleção, 
ampliando as possibilidades de abrangência 
do evento. O retorno foi surpreendente. Re-
cebemos mais de 350 projetos. A seleção dos 
trabalhos foi feita em conjunto por Daniela 
Labra, Eduardo Brandão e por mim, e o crité-
rio de escolha foi determinado pela inovação 
da proposta e pelo histórico de trabalhos já 
apresentados nas duas edições anteriores da 
mostra. Além das 33 ações selecionadas, a 
VERBO 2007 contou ainda com o curso Dis-
cutindo a arte da performance, de Daniela 
Labra, no Centro Universitário Maria Antonia, 
e com o workshop de criação da coreógrafa e 
performer brasileira radicada em Amsterdam 
Rose Akras, na Sala Crisantempo. 

Já em 2008, a VERBO desenvolveu um 
braço reflexivo por meio do seminário VERBO 
Conjugado, que conta até hoje com 4 edições 
(2008, 2009, 2010 e 2014). 

O seminário VERBO Conjugado foi o re-
sultado de uma parceria criada entre a VERBO 
e o Centro Cultural São Paulo (CCSP) com o 
objetivo de discutir questões atuais acerca da 
performance arte, sua relevância no sistema 
da arte atual, sua inserção institucional e no 
espaço público. 

kle and Scarlot Harlot, the release of 
publications such as Relações by Yuri 
Firmeza, as well as Fração_Fraction – 
Mostra de vídeos, curated by Daniela 
Mattos and Izabela Pucú. 

 In 2007, VERBO saw the first 
important change in its structure. 
Unlike the 2005 and 2006 editions, 
in which the works were selected 
through direct invitation to the artists, 
in 2007 the selection process was 
opened to artists interested in sub-
mitting proposals. Our intention was to 
democratize the selection, enlarging 
the event’s possibilities. The return was 
surprising. We received more than 350 
proposals. The works were selected 
through the combined judgment of 
Daniela Labra, Eduardo Brandão and 
myself, based on the criteria of the 
proposal’s innovativeness and the 
history of the works already presented 
in the show’s previous two editions. 
Besides the 33 actions selected, VER-
BO 2007 also included the Discussing 
the Art of Performance course given 
by Daniela Labra at the Centro Univer-
sitário Maria Antonia, and a workshop 
by the Brazilian choreographer and 
performer residing in Amsterdam, Rose 
Akras, given at the Sala Crisantempo.

In 2008, VERBO developed a 
reflective arm in the form of the sem-
inar VERBO Conjugado, which up to 
now has had four editions (2008, 2009, 
2010 and 2014).

The VERBO Conjugado seminar 
was a result of a partnership creat-
ed between VERBO and the Centro 
Cultural São Paulo (CCSP) with the aim 
of discussing current issues involving 
performance art, its relevance in the 
current art system, and its insertion in 
institutions and in the public space.

In its first edition, the sem-
inar was divided into four encoun-
ters, which dealt with questions like 
Performance and Documentation with 
the participation of Amílcar Parker 
(visual artist), Rubens Machado Jr. 
(cinema expert and professor at Eca-
USP), and Yiftah Peled (visual artist), 
mediated by Fernanda Albuquerque. 
Performance and Restaging was held 
with Laura Lima (visual artist), Lucio 
Agra (poet, performer and professor 

6. Nicolás Robbio. Sem Título
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21 Em sua primeira edição, o seminário foi 
dividido em quatro encontros, que abordaram 
questões como: Performance e Documenta-
ção, com a participação de Amílcar Parker (ar-
tista plástico), Rubens Machado Jr. (estudioso 
de cinema e professor da Eca-USP), e Yiftah 
Peled (artista plástico), mediados pela cura-
dora associada de Artes Plásticas do CCSP, na 
época, Fernanda Albuquerque. Performance e 
Reencenação contou com a participação de 
Laura Lima (artista plástica), Lucio Agra (poe-
ta, performer e professor da PUC-SP), Fabio 
Cypriano (jornalista e professor da PUC-SP),  
mediados pela curadora de Dança do CCSP 
Lara Pinheiro. Performance e Resistência Cul-
tural teve a participação de Luiz de Abreu 
(coreógrafo e performer), Celso Favaretto (fi-
lósofo e professor da USP), Daniel Lima (artista 
plástico), Eduardo Vederame (artista plástico), 
mediados por Daniela Labra. A mesa Perfor-
mance e Dança, e Teatro, e Artes Plásticas, 
e Música foi composta por Lenora de Barros 
(artista plástica), Wilson Sukorski (músico e 
multi-instrumentista), Rose Akras (coreógrafa 
e performer), e mediada por mim.

No mesmo ano, Daniela Labra ministrou 
também no Centro Universitário Maria Antonia 
a oficina Performance em Expansão, evento 
que integrou a programação da VERBO 2008. 
O curso buscou apresentar uma análise da 
performance arte em suas origens, abordando 
suas várias faces e articulações com outras 
linguagens e práticas artísticas.

Além de um conjunto de 26 ações, a 
VERBO 2008 contou ainda com uma exposição 
de trabalhos criados para câmeras de foto e 
vídeo, como fotografias, instalações, vídeos e 
stills de vídeo que apontavam para a tentativa 
do artista de colocar em perspectiva um diá-
logo com o observador através do seu corpo. 

A VERBO 2009 deu continuidade à ideia 
de parcerias com instituições da cidade de São 
Paulo. Nesse ano, a VERBO e o CCSP apresen-
taram a segunda edição do VERBO Conjugado. 
Nos quatro encontros que integraram a progra-

at PUC-SP), Fabio Cypriano (journalist 
and professor at PUC-SP), mediated 
by CCSP dance curator Lara Pinheiro. 
Performance and Cultural Resistance 
was held with Luiz de Abreu (cho-
reographer and performer), Celso 
Favaretto (philosopher and professor 
at USP), Daniel Lima (visual artist), and 
Eduardo Vederame (visual artist), me-
diated by Daniela Labra. The round-
table Performance and Dance, and 
Theater, and Visual Arts, and Music 
consisted of Lenora de Barros (visual 
artist), Wilson Sukorski (musician and 
multi-instrumentalist), Rose Akras 
(choreographer and performer), and 
was mediated by myself.

That same year, Daniela Labra 
also held the Performance in Expan-
sion workshop at Centro Universi-
tário Maria Antonia. As part of the 
programming of VERBO 2008, the 
course sought to present an analysis 
of performance art on the basis of 
its origins, approaching its various 
interfaces and articulations with other 
artistic languages and practices.

Besides a set of 26 actions, 
VERBO 2008 included an exhibition of 
works created for photographic and 
video cameras, such as photographs, 
installations, videos and video stills 
that pointed to the artists’ attempt to 
use their own body as a means of es-
tablishing a perspective for a dialogue 
with the observer.

 VERBO 2009 lent continuity to 
the idea of partnerships with institutions 
headquartered the city of São Paulo. 
That year, VERBO and CCSP presented 
the second edition of VERBO Conju-
gado. The four meetings included in 
the seminar’s programming focused on 
questions such as Space and Happening, 
Performativity and Narrative, Modes of 
Subjectivization and Institutional Inser-
tion of Performance.

At the same edition, FUNARTE 
hosted three creation workshops led 
by artists Rose Akras and Marco Paulo 
Rolla, from Brazil, and Tal Hadad, from 
France. The three artists each pro-
vided different views in regard to the 
processes of creation, based on their 
backgrounds in the areas of dance, 
visual arts and music, respectively.

7. Rose Akras. 7 a 10 maneiras de perceber seu corpo
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22 mação do seminário, foram abordadas questões 
como Espaço e Acontecimento, Perfomatividade 
e Narrativa, Modos de Subjetivação e Inserção 
Institucional da Performance.

Na mesma edição, a FUNARTE sediou três 
oficinas de criação gratuitas conduzidas pelos 
artistas Rose Akras 
e Marco Paulo Rolla, 
do Brasil, e Tal Ha-
dad, da França. Com 
formação nas áreas 
de dança, artes vi-
suais e música, res-
pectivamente, cada 
um dos três artistas 
proporcionou visões 
distintas acerca dos 
processos de criação 
adequados às suas 
formações. 

A VERBO 2010, por sua vez, teve como 
eixo principal a palavra. Não se tratou, entre-
tanto, de um tema escolhido aleatoriamente. 
Como em todas as edições da mostra, o recorte 
curatorial é dado pelos projetos recebidos para 
a seleção, e não a priori, como ocorre com a 
maior parte de exposições de arte. 

Nos mais de 
270 projetos envia-
dos para a seleção 
de 2010, o uso da 
voz e da palavra es-
crita constituiu um 
tema recorrente, 
que foi também uti-
lizado como ponto 
de partida para uma 
reflexão mais ampla 
nas discussões da 
terceira edição do 
seminário VERBO 
Conjugado.

Com curadoria e mediação do artista 
e professor da USP Mario Ramiro, a terceira 
edição do VERBO Conjugado foi composta 

For its part, VERBO 2010 took 
the word as its theme, which was not 
chosen arbitrarily. Like all the edi-
tions of the festival, the curatorial 
approach is based on the projects 
received for selection, rather than 
in an a priori way, as takes place with 
most art exhibitions.

The use 
of the voice and 
the written word 
constituted a re-
curring theme in 
the more than 270 
projects sent for 
selection in 2010. 
It also provided a 
starting point for 
a wider-ranging 
reflection in the 
discussions of the 
third edition of 
the VERBO Conju-
gado seminar.

Curated 
and mediated by artist and USP profes-
sor Mario Ramiro, the third edition of 
VERBO Conjugado consisted of three 
meetings at CCSP: Identity: Sexuality, 
Feminine and Feminism, Trace: Telep-
resence, Locution and Speech, and 
Labor: Daily Life and the Insistence of 
the Present in Contemporary Art. Also 
in partnership with CCSP, the 2010 

edition more-
over included 
the Writing on 
Performance 
Lab. Conducted 
by journalist Nina 
Gazire, the aim 
of the lab was to 
produce critical 
and participative 
material about 
performance art, 
thus stimulating 
reflection and de-
bate in the form 
of text produc-
tion. The texts 

produced during this laboratory are 
available for consultation in VERBO’s 
documental collection, along with the 
transcriptions and video records of all 
the editions of the festival.

8. Ana Maria Tavares. Hipótese Espacial I com Poltrona Super-soft
9. Tal Hadad. Aparelhagens

8

9

VERBO_10anos_3.indd   22 11/19/15   11:29 AM



m
a
r
c
o
s

g
a
l
l
o
n

23 por três encontros no CCSP: Identidade: se-
xualidade, feminino e feminismo, Rastro: tele-
presença, locução e fala, Labor: o cotidiano 
e a insistência do presente na arte contem-
porânea. Ainda em parceria com o CCSP, a 
edição de 2010 contou também com o Labo-
ratório de Escrita 
sobre Performance. 
Conduzido pela jor-
nalista Nina Gazire, 
o intuito do labora-
tório foi o de pro-
duzir material crí-
tico e participativo 
acerca da perfor-
mance arte, estimu-
lando, dessa forma, 
a reflexão e o deba-
te para a produção 
de textos. Os textos 
criados durante esse laboratório, assim como 
as transcrições e registros em vídeo de todas 
as edições da VERBO estão disponíveis para 
consulta no acervo documental da mostra.

Mais silenciosa, porém não menos con-
tundente, a VERBO 2011 apresentou 11 ações e 
abriu espaço para as duas edições seguintes. 
Em 2012 e 2013, a 
mostra deixou de ser 
um evento pontual 
e passou a ser com-
posta por programas 
espalhados na pro-
gramação de exposi-
ções da Vermelho. 

As edições de 
2012-2013 contaram 
com quatro pro-
gramas. O primeiro 
deles incluiu ações 
de Maurício Ianês, 
Lot Meijers, Guilherme Peters, Ana Montenegro 
& Maurizio Mancioli e Mariana Sucupira & Maris-
tela Estrela. A partir desse programa, a artista 
Carla Zaccagnini escreveu o texto Enquanto lia 

Quieter, but no less impactful, 
VERBO 2011 presented 11 actions and 
opened space for the two following 
editions. In 2012 and 2013 the show 
stopped being an event held for a sin-
gle, limited span of time, and began to 
include programs scattered through-
out Galeria Vermelho’s exhibition 

programming. 
The 2012–

2013 included 
four programs. 
The first of them 
involved actions 
by Maurício 
Ianês, Lot Mei-
jers, Guilherme 
Peters, Ana Mon-
tenegro & Maur-
izio Mancioli, and 
Mariana Sucu-
pira & Maristela 
Estrela. On the 
basis of this pro-
gram, artist Carla 

Zaccagnini wrote the text Enquanto 
lia Los siete locos [While I Read Los 
siete locos], which appears on page 
81 of this book. Program II featured 
actions by artists who are Dutch or 
living in Holland, such as Rose Akras, 
who in partnership with Rob Viss-
er presented Movement with a Rest 
Product II: Space (3), by artist duo 

Dirk Jan Jager 
& Paul Galzier, 
Edward Janssen, 
Lot Meijers, Ieke 
Trinks, and artist 
duo Vincent  
Riebeek & 
Michele Rizzo. 
For the night, 
curator Fernando 
Oliva created the 
text Uma nova 
performance 
para um novo 
público [A New 
Performance for 
a New Public], 

which appears on page 87 of this book.
Program III of VERBO 2012–2013 

was drawn up by Brazilian curator and 
Copenhagen resident Julia Rodrigues. 
The program featured actions by the 

10. Maurício Ianês. O Nome
11. Andresa Soares e Ricardo Jacinto. In a Rear Room
12. Maurício Ianês. Zona Morta
13. Nir De Volff / TOTAL BRUTAL. What a Mess

10

11
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28 Los siete locos, que aparece na página 81 deste 
livro. O programa II contou com ações de artis-
tas holandeses ou radicados na Holanda, como 
Rose Akras, que, em parceria com Rob Visser, 
apresentou Movement with a Rest Product II: 
Space (3), da dupla Dirk Jan Jager & Paul  
Galzier, Edward Janssen, Lot Meijers, Ieke Trinks, 
e da dupla Vincent Riebeek & Michele Rizzo. Para 
a noite, o curador Fernando Oliva criou o texto 
Uma nova performance para um novo público 
que aparece na página 87 deste livro. 

O programa III da VERBO 2012-2013 
foi elaborado pela curadora radicada em 
Copenhague, Julia Rodrigues. Além do trio 
AlanSteffenRobert, do grupo AKassen, de 
Hannah Heilmann e de Lilibeth Cuenca  
Rasmussen, todos dinamarqueses, foram 
apresentadas também ações da brasileira 
Vivian Caccuri e do francês Julien Bismuth. 
Para a noite, a arquiteta e curadora Marta 
Bogéa escreveu o texto Zoom, que aparece 
na página 93 desta publicação. 

Por fim, o programa IV da VERBO 2012-
2013 contou com ações de Felipe Bittencourt, 
Vivian Caccuri, Felipe Cidade, Hyperpotamus, 
Pedro Moraes, Luisa Mota, Guilherme Peters, 
Celina Portella e Fabíola Tasca. O texto Duas 
Noites, da jornalista 
Teté Martinho, des-
creve com precisão 
a experiência desse 
novo formato (pági-
na 101).

A 10ª edi-
ção da VERBO, que 
ocorreu nos meses 
de julho e agosto de 
2014, ganhou tom 
comemorativo: a 
edição ocupou inte-
gralmente a Verme-
lho e as ruas da cidade, por meio de ações de 
artistas que privilegiavam o espaço público.

Para discutir questões relacionadas às 
práticas de documentação e registro de ações e 

artist trio AlanSteffenRobert, by the 
group AKassen, by Hannah Heilmann, 
and by Lilibeth Cuenca Rasmussen, all 
from Denmark, as well as by Brazilian 
artist Vivian Caccuri and by French 
artist Julien Bismuth. For the night, ar-
chitect and curator Marta Bogéa wrote 
the text Zoom, which appears on page 
93 of this publication.

Finally, Program IV of VERBO 
2012–2013 featured actions by Felipe 
Bittencourt, Vivian Caccuri, Felipe 
Cidade, Hyperpotamus, Pedro Mo-
raes, Luisa Mota, Guilherme Peters, 
Celina Portella, and Fabíola Tasca. 
The text Duas Noites [Two Nights], by 
journalist Teté Martinho (page 101), 
precisely describes the experience of 
this new format.

The 10th edition of VERBO, 
which took place in the months of July 
and August 2014, took on a tone of cel-
ebration: it occupied Galeria Vermelho 
entirely and spread into the streets of 
the city, through actions by artists who 
take the public space as their stage.

To discuss questions related 
to the practices of documenting and 
recording actions and performances 
by means of photos, videos, musical 
scores and propositions, as well as their 
autonomy in time and their status and 
relevance in the current art system, the 
program of the 10th edition of VERBO 

included 20 ac-
tions, an exhibition 
of photos and 
videos, as well as 
the fourth edition 
of the VERBO Con-
jugado seminar. 
The meetings were 
planned based on 
themes related to 
the recording and 
documentation of 
performances and 
actions, such as 
The Body and Its 
Image, Curatorship 
and Performance, 

Where Is the Art Object? Where Is the 
Artist? and Event Scores – about Proposi-
tions and Musical Scores.

The 11th edition of VERBO took 
place in the month of June and July 

14

14. Maurício Ianês. notNo
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29 de performances, por meio de fotos, vídeos, par-
tituras e proposições, sua autonomia no tempo 
e seu status e relevância no sistema da arte atu-
al, o programa da 10ª edição da VERBO contou 
com 20 ações, uma exposição de fotos e vídeos, 
além da 4ª edição do seminário VERBO Conju-
gado. Os encontros foram elaborados por temas 
relacionados ao registro e à documentação de 
performances e de ações, como O Corpo e sua 
Imagem, Curadoria e Performance, Onde está a 
obra de arte? Onde está o artista?, e Event Scores 
- sobre Proposições e Partituras.

A 11ª edição da VERBO ocorreu nos me-
ses de junho e julho de 2015, e, como em 2014, 
contou com performances e uma exposição 
de fotos, vídeos e instalações. Para a seleção 
de projetos convidamos a doutora em dança 
e professora da disciplina de Performance do 
Centro Universitário Belas Artes em São Paulo 
Juliana Moraes. Dentre os 270 projetos recebi-
dos para a seleção, foram selecionados 24 que 
junto com outros 20 convidados integraram o 
programa da edição.

Desde 2005, muito mudou no campo da 
performance no Brasil. Hoje existem festivais 
e plataformas espalhados por todo o território 
nacional. Há artistas que vivem de suas ações e o 
público atento que já não estranha a contundên-
cia desses trabalhos. Hoje exposições são dedi-
cadas exclusivamente à performance arte, e mu-
seus repensam seus critérios de conservação e 
acervo investindo em ações efêmeras por meio 
de programas dedicados à performance arte.

Como terreno experimental de refle-
xão, a VERBO procura se posicionar em defesa 
de um espaço em que não há o objetivo de 
formular uma teoria unificada acerca da per-
formance arte, uma verdade maior e melhor 
do que outras, ou de criar um novo enquadra-
mento representativo que prescinda ou que 
transcenda a experiência.

Durante suas onze edições, a VERBO 
buscou criar formas de coabitar e de conviver 
num espaço hostil à arte efêmera, tendo em 
mente que um formato, uma teoria, um con-

2015, and, as in 2014, featured per-
formances along with an exhibition of 
photos, videos and installations. For 
the selection of the projects we invited 
Juliana Moraes, who holds a PhD in 
dance and serves as a professor at the 
Centro Universitário Belas Artes in São 
Paulo. From a total of 270 projects 
submitted, 24 were selected, which 
together with another 20 invited artists 
composed the program of this edition.

 Since 2005, much has 
changed in the field of performance 
art in Brazil. Today there are festivals 
and other sorts of platforms scattered 
throughout the country. There are 
artists who are earning a living from 
their actions and an attentive public 
that is no longer flabbergasted by the 
impact of these works. Today, there 
are exhibitions dedicated exclusively 
to performance art, and museums 
are rethinking their criteria of con-
servation and collection, investing in 
ephemeral actions through programs 
dedicated to performance art.

As an experimental terrain 
of reflection, VERBO seeks to take a 
stand in defense of the space in which 
there is no goal of formulating a unified 
theory about performance art, defining 
a single truth that is greater or better 
than the others, or creating a new 
representative framework that leaves 
experience aside or goes beyond it.

During its eleven editions, VER-
BO has sought to create ways of co-
existing and living together in a space 
hostile to ephemeral art, bearing in 
mind that a format, theory or concept 
cannot encompass all of experience 
and, in this case, that a formal defini-
tion concerning performance, like this 
one that appears stamped on the brief 
history of VERBO, cannot represent 
all its forms of existence, but only a 
sampling of its possibilities.

Meetings like the VERBO 
Conjugado seminar series, which 
has taken place since 2008 in a 
nonconsecutive manner within the 
programming of VERBO, are vital 
for giving a voice to artists, cura-
tors, programmers and other agents 
active in the current art field, just 
as practical questions of program-

15. Vincent Ribeek & Michele Rizzo. Dust
16. Lilibeth Cuenca Rasmussen. The Instrumental Man
17. Luisa Mota. I believe in good things comming
18. Olivia Reschofsky. Bluegorilla
19. Keila Alaver. Ladrão Contorcionista
20. Vista da exposição VERBO 2014
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42 ceito não podem abarcar toda a experiência 
e, nesse caso, que uma definição formal sobre 
performance, como essa que aparece estam-
pada na curta história da VERBO, não pode re-
presentar todas as suas formas de existência, 
mas apenas um recorte a seu respeito. 

Encontros como a série de seminários 
VERBO Conjugado, que, de forma não consecu-
tiva, ocorre dentro da programação da VERBO, 
desde 2008, são vitais para ouvirmos de artis-
tas, curadores, programadores e agentes atu-
antes no campo da arte atual, como questões 
práticas de programação contribuem para uma 
definição acerca da performance arte.

Certo é que uma ação – a performance –  
depende das condições do contexto sem, ao 
mesmo tempo, ser limitado por ele. Como a 
performance produz o seu entorno por meio 
das negociações que permeiam as relações 
entre artista e instituição, ela contribui para a 
criação de contextos que conduzem a novas 
formas de convivência, novas possibilidades de 
habitar o mundo. 

A arte não é apenas expressão da subje-
tividade do sujeito, mas sua construção. O in-
divíduo não pode apenas estar sujeito às afec-
ções do cotidiano, mas deve tornar-se atuante, 
mudar seu discurso, mudar sua natureza. Mas, 
como temos visto, as palavras nem sempre são 
suficientes e é preciso algum trabalho de cam-
po, mesmo que esse empenho possa parecer, a 
princípio, com uma dança de desorientados.

ming contribute toward a definition 
concerning performance art.

There can be no doubt that an 
action – performance – depends on 
the conditions of its context without, 
however, being limited by it. As the 
performance produces its envi-
ronment through negotiations that 
pervade the relationships between 
the artist and the institution, it con-
tributes to the creation of contexts 
that lead to the creation of new forms 
of living together, new possibilities of 
inhabiting the world.

Art is not only the expression of 
the subject’s subjectivity, but rather its 
construction. The individual cannot only 
be subject to the feelings of everyday 
life but should become active, changing  
his/her discourse and very nature. 
But as we have seen, words are not 
always sufficient, and some field work 
is necessary, even if this operation may 
seem, at first, like the movements of a 
disoriented dance.

Marcos Gallon
São Francisco Xavier, SP.
Abril [April] 2015
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granting citizenship
to performance

dar
« direito de cidade » 

à performance
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44 Liliana Coutinho (1977, Lisboa) é Assistente  
de Programação no Teatro Municipal Maria 
Matos, em Lisboa (Portugal). Doutora em  
Estética e Ciências da Arte pela Univ. Paris 1,  
é investigadora do Institut ACTE – Université 
Paris 1 /CNRS (França). Integra a direção da 
AICA/Portugal – Associação Internacional de 
Críticos de Arte.

Liliana Coutinho (1977, Lisbon) is Pro-
gram Assistant at the Teatro Municipal 
Maria Matos, Lisbon (Portugal). PhD 
in Aesthetics and Art Science from 
the Univ. Paris 1, is a researcher at the 
Institut ACTE - Université Paris 1 / CNRS 
(France). Integrates the direction of the 
AICA / Portugal - International Associa-
tion of Art Critics.
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Na última edição do festival VER-
BO, em 2009, e no seguimento 
do lançamento da revista Marte 
nº 31, tive a oportunidade de 
participar de uma mesa redonda 
cujo tema era a institucionali-
zação da performance. A partir 
da experiência desenvolvida 
por cada um dos participantes, 
conversou-se sobre como é que 
as instituições têm lidado com esta prática. As 
reflexões que lanço neste texto partem dessa 
conversa e de questões que foram então levan-
tadas (sabendo no entanto que as mesmas só 
poderão ser respondidas na prática concreta 
da curadoria e da produção). Começarei aqui 
por propor uma reflexão sobre a prática da 
institucionalização, e sobre as razões que nos 
levam a levantar agora esta questão. Em seguida, 
recorrendo, como eixo de articulação de várias 
questões apresentadas, ao exemplo concreto de 
uma obra performativa – Water Walk, de John 
Cage –, e porque a minha participação nesta 
discussão foi motivada por uma experiência 
de coordenação editorial, me concentrarei no 
papel desempenhado pela atividade editorial na 
institucionalização da performance. 

Várias perguntas se colocam na discussão 
sobre a institucionalização da performance. Em 
primeiro lugar, uma pergunta de base: por que 
esta discussão? O que está a acontecer que im-
plique que ela tenha lugar? As respostas variam 
segundo os contextos nos quais elas tomam for-
ma, impedindo assim uma resposta única. A his-
tória, as práticas, a vivência das artes em Paris, 
em Lisboa, em São Paulo, só para citar alguns lo-
cais, é singular a cada cidade, a cada instituição, 
a cada projeto. No entanto, penso que existem 
razões comuns que aproximam essas mesmas 
singularidades de forma profícua. Esta discussão 
se situa numa reflexão mais vasta sobre modos 

In the last edi-
tion of VERBO, in 
2009, and follow-
ing the release 
of the magazine 
Marte nº 3,1 I had 
the opportunity 
to participate in 
a roundtable at 
VERBO Conjugado 
whose theme was 
the institutional-

ization of performance. Based on the 
experience developed by each of the 
participants, the discussion was about 
how institutions have approached and 
dealt with this practice. The reflections 
that I present in the present text are 
based on this discussion and the ques-
tions raised by it (knowing, however, 
that any real response to them can only 
be made through the concrete practice 
of curating and production). I will begin 
here by proposing a reflection on the 
practice of institutionalization and on 
the reasons that have brought us to 
raise this question now. Following this, 
resorting to a concrete example of a 
performative artwork – Water Walk, by 
John Cage – as a means of articulating 
the various questions presented, since 
my participation in this discussion was 
motivated by an experience of editorial 
coordination, I will focus on the role 
played by editorial activity in the insti-
tutionalization of performance.

Various questions are involved 
in the discussion on the institutionaliza-
tion of performance. First of all, there 
is the basic question: why this discus-
sion? What is about to happen, which 
implies that this discussion should take 
place? The responses vary depending 
on the context in which they take form, 
thus preventing a single answer. The 
history, the practices, the experienc-
es of the arts in Paris, Lisbon and São 
Paulo, to mention a few examples, is 
unique to each city, each institution, 
each project. Nevertheless, I think that 
there are some reasons they share in 

Never mistake motion for action
(E. Hemingway)

<1 > A revista Marte nº 3 foi lançada inicialmente em 
Lisboa, Portugal, e no festival VERBO, em 2009. E 
cada número é dedicado a um tema escolhido pelos 
alunos que dirigem a revista, com o coordenador 
editorial por eles convidado. Este terceiro número 
foi dedicado ao tema da Performance. Mais infor-
mações aqui: http://revistamarte.blogspot.com/

The magazine Marte nº 3 was released initially in 
Lisbon, Portugal, and at the VERBO Festival, in 2009. 
Each issue is dedicated to a theme chosen by the 
students who direct the magazine, and who invite the 
editorial coordinator. This third issue was dedicated 
to the theme of performance. For more information 
see: http://revistamarte.blogspot.com/
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46 de mediação e sobre como é que os procedi-
mentos de produção artística no âmbito das 
estruturas museológicas, de galerias, teatrais e 
de espaços de produção crítica, condicionam ou 
não as próprias condições de produção do obje-
to de arte em si. Quando confrontados com pro-
jetos que não obedecem às regras habituais de 
exposição, os mediadores são conduzidos a uma 
reflexão sobre a sua própria prática, e sobre a 
possibilidade de abrir um lugar nas estruturas de 
produção nas quais operam, para que essas prá-
ticas artísticas tenham lugar. Para além de fazer 
parte de uma dinâmica própria à renovação das 
estruturas artísticas, também pode constituir 
uma oportunidade para se refletir sobre o lugar 
e a ação da arte e dos seus lugares no âmbito do 
quadro das interações socioculturais que dese-
nham uma comunidade.

estruturas
Quando falamos de instituições e de arte, fa-
lamos de uma série de lugares que desenham 
com as suas leis e regras de funcionamento um 
enquadramento para as propostas artísticas que 
apresentam, colaborando assim para o seu bom 
desenvolvimento. Não sendo a performance 
uma disciplina, mas um campo para o qual con-
correm vários modos de expressão e de conhe-
cimento, como é que uma galeria, um museu, 
um teatro, ou um centro cultural vão lidar, na 
prática, com a transversalidade e a miscigenação 
de formas de pensamento e do fazer implicadas 
na diversidade concreta que albergamos sob 
o conceito de performance? Além disso, se-
rão mantidas as referências disciplinares como 
forma de estruturar uma programação ou um 
sistema de apoios? Como serão implicados os 
colecionadores e a dinâmica de mercado?

 Mais do que regras inamovíveis, as ins-
tituições têm hábitos que advêm das caracte-
rísticas do material artístico com o qual se vão 
confrontando e para o qual abrem um espaço 
possível. Talvez aqui, ao falar dos modos como 
as instituições se organizam para receber a 

common, which approximate these 
same singularities in a useful way. This 
discussion is couched in a wider reflec-
tion on modes of mediation and about 
how procedures of artistic production 
related to museological structures, 
galleries, theaters and spaces of critical 
production either influence or not the 
conditions for the production of the 
object of art per se. When confronted 
with projects that do not conform to 
the normal rules of exhibition, the me-
diators are prompted to reflect on their 
own practice, and on the possibility  
of opening a place in the structures of 
production in which they operate, in 
order for these artistic practices to gain 
a place. Beyond being part of a dynam-
ic proper to the renovation of artistic 
structures, this can also constitute an 
opportunity for reflecting on the place 
and action of art and its places within 
the framework of sociocultural interac-
tions that make up a community.

structures
When we talk about institutions and 
art, we are talking about a series 
of places that configure with their 
laws and rules the functioning of a 
framework for the artistic propos-
als they present, thus encouraging 
their development. As performance 
is not a discipline, but rather a field 
to which various modes of expression 
and knowledge contribute, how will 
a gallery, a museum, a theater or a 
cultural center deal with, in practice, 
the transversality and miscegenation 
of ways of thinking and doing implied 
in the concrete diversity that we lump 
together under the concept of perfor-
mance? Besides this, will the discipli-
nary references be maintained as a 
form of structuring a programming or a 
system of supports? How will collec-
tors and market dynamics be involved?

More than rigid rules, institu-
tions have habits that arise from the 
characteristics of the artistic material 
with which they are confronted and 
for which they open a possible space. 
Perhaps here, in talking about the ways 
in which institutions are organized 
to receive the artistic experience, it 
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47 experiência artística, seja interessante lembrar 
a definição de lei dada por Hannah Arendt nas 
suas notas sobre política: 

Nós estamos tão habituados a interpre-
tar a lei e o direito no sentido dos dez 
mandamentos, enquanto mandamentos 
e interdições cuja significação exclusiva 
consiste no dever de obe-
diência, que deixamos cair 
no esquecimento o caráter 
originalmente espacial da 
lei. Cada lei cria antes de 
tudo um espaço onde ela é 
válida, e este espaço é o mundo no qual 
nos podemos mover em toda a liberdade.2 

 Arendt não estará muito longe do 
Manifesto Antropofágico, que em certa altura 
define o direito como a garantia do exercício 
da possibilidade. 

Institucionalizar é equivalente a “dar 
direito de cidade”. Quer dizer, oficializando, 
criar condições para que algo exista e se possa 
desenvolver no seio de uma comunidade social. 
Para tal é necessário, simultaneamente, que 
se reconheça um valor na experiência dessa 
mesma comunidade, algo que, até agora, tinha 
acontecido de modo intermitente em rela-
ção à performance. No entanto, é importante 
lembrar que a performance tem existido sem 
estar à espera das instituições convencionais 
(veja-se o que conta Guillermo Gómez-Peña, 
na Marte nº 3, sobre a relação entre perfor-
mance e instituição). Ela, como outras práticas 
em outros momentos da história da arte, tem 
sabido afirmar e defender o seu próprio valor. 
Assim, ela tem sido um campo interessante de 
observação da ação no tecido social e da forma 
como cada um de nós pode criar um espaço 
para viver e para criar, bastando para isso criar 
os seus próprios sistemas de agenciamento, 
ou canais de ligação, com a realidade a que 
pertence. Isto sem ter forçosamente de passar 
pelos meios convencionais. Senão, o que teria 

would be interesting to remember the 
definition of the law set forth by Han-
nah Arendt in her notes on politics: 

We are so used to interpreting  
law in the sense of the Ten 
Commandments, as commands 
and interdictions whose exclu-
sive meaning consists in the ob-
ligation of obedience, that we 
forget about the original spatial 
character of law. Each law 
creates, before anything else, a 
space where it is valid, and this 
space is the world in which we 
can move in total freedom.2 

Here, Arendt is not very far 
from the Manifesto Antropofágico 
[Anthropophagist Manifesto] which at a 
certain point defines law as the guaran-
tee of the exercise of possibility.

To institutionalize is the equi- 
valent of “granting citizenship”, which 
means to professionalize, to create 
conditions so that something can exist 
and can develop in the shelter of a 
social community. For this to happen, 
there must be a simultaneous rec-
ognition of a value in the experience 
of this same community, something 
which, up to now, has happened inter-
mittently in relation to performance. 
However, it is important to remember 
that performance has existed autono-
mously in relation to the conventional 
institutions – note what Guillermo 
Gómez-Peña states in Marte nº 3 
concerning the relationship between 
performance and the institution. Like 
other practices at other moments in 
the history of art, it has known how 
to affirm and defend its own value. It 
has thus been an interesting field for 
the observation of action in the social 
fabric, and of the way that each one 
of us can create a space for living and 
creating; to do this it is enough that 
we create our own systems of agenc-
ing, or channels of linkage, with the 
reality we pertain to. This, without 
having to forcibly pass through the 
conventional media. Otherwise, what 
would dadaism have been without 
the actions and the meetings at the 
Cabaret Voltaire in Cologne (Germany), 

<2> Em Arendt, Hannah,  Qu’est-
ce que la politique. Paris: Seuil, 
2001.

In Arendt, Hannah, Qu’est-ce que 
la politique. Paris: Seuil, 2001.
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48 sido o dadaísmo sem as ações e os encontros 
no Cabaret Voltaire em Colônia (Alemanha), 
o Judson Dance Theatre sem a pequena sala 
multiuso nos fundos da Judson Church, no sul 
de Manhattan, ou as performances do Salão 
Olímpico, que deram lugar a muitas outras, sem 
o canto da cave que serve de sala de bilhar no 
fundo do café Olímpico, no Porto? No fundo, na 
sua história, esta prática tem estado associada 
a uma institucionalização que se faz do interior. 
Ou seja, o direito de cidade é criado pela sua 
própria mão: faz-se porque não se pode deixar 
de fazer. Afirma-se e constrói-se um lugar e 
não está à espera que lhe criem um. 

As condições necessárias para criar 
podem começar por iniciativas movidas pelos 
próprios artistas – individual ou coletivamente 
–, existe toda uma economia de produção na 
qual são implicados outros agentes, trabalhan-
do na mediação artística, ligados a museus, 
galerias, teatros, centros cultu-
rais. Em relação à performance, 
o interesse manifesto por estes 
espaços é patente em iniciati-
vas como a inclusão de peças 
de dança de Trisha Brown num 
programa de intervenções nas 
salas de exposição da sua cole-
ção, ou a organização de Nou-
veau Festival3, no Centro Georges Pompidou,  
em Paris; ou quando a Fundação Cartier, na 
mesma cidade, integra a performance num 
horário semanal na programação dos espaços 
expositivos, ou ainda, em 2009, a reformu-
lação do departamento de novas mídias do 
MoMA, em Nova York, de forma a incluir esta 
prática artística.

Esta situação altera forçosamente, não 
só as condições de produção como os propó-
sitos subjacentes ao fazer artístico. Não impe-
dindo que certos artistas continuem a trabalhar 
com outros lugares – com a “especificidade 
do lugar” para aproveitar uma expressão su-
gerida pela artista e investigadora portuguesa, 
Gabriela Vaz Pinheiro para evocar todas as 

the Judson Dance Theatre without the 
small multiuse room at the back of the 
Judson Church, in South Manhattan, 
or the performances of Salão Olímpi-
co, which gave way to many others, 
in the corner of the basement that 
serves as a poolroom at the back of 
the Olímpico Café, in Porto? Funda-
mentally, in its history, this practice 
has been associated to an institution-
alization that is realized from within. 
That is, its citizenship is created by its 
own hand: it is made because it could 
not be otherwise. A place is affirmed 
and constructed; it does not wait for 
someone to create one.

While creating the conditions 
necessary to create can begin with in-
itiatives set into motion by the artists 
themselves – individually or collec-
tively – there moreover exists an en-
tire economy of production in which 
other agents are implied, working in 
the artistic mediation, linked with mu-
seums, galleries, theaters and cultural 

centers. In relation 
to performance, the 
interest manifested 
by these spaces is 
evident in initia-
tives such as the 
inclusion of dance 
pieces by Trisha 
Brown in a program 
of interventions in 
the exhibition rooms 

of their collections, or the organiza-
tion of the Nouveau Festival3, at the 
Centre Georges Pompidou, in Paris; or 
when the Cartier Foundation, in the 
same city, includes performance on 
a weekly basis in the programming of 
its exhibition spaces, or furthermore, 
in 2009, the reformulation of the 
Department of New Media at MoMA, 
in New York, in order to include this 
artistic practice.

This situation forcibly alters 
not only the conditions of production 
but also the proposals that underlie 
artistic practice, not preventing that 
certain artists continue to work with 
other places – with the “specificity 
of the place” to use an expression 
suggested by the Portuguese artist and 
investigator Gabriela Vaz Pinheiro, in 
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<3 > Trata-se de um festival organizado pelo 
curador francês Bernard Blisténe, intitulado Le 
nouveau festival du centre Pompidou, iniciado 
em 2009 e cujo objetivo expresso da direção do 
museu é o de colocar as artes performativas no 
centro da atividade museológica.

This is a festival organized by French curator 
Bernard Blisténe, titled Le nouveau festival du 
centre Pompidou, begun in 2009, and whose aim, 
as defined by the museum’s directors, is to place 
the performative arts at the center of museolog-
ical activity.
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49 características implicadas na experiência vivida 
e concreta de um lugar: geográficas, sociais, 
culturais, arquitetônicas, estéticas, políticas, 
econômicas. Afinal, cada obra de arte é o inicio 
de um diálogo e um diálogo tem sempre vários 
intervenientes. Um exemplo claro do modo 
como a performance se apropria também das 
suas novas condições institucionais está pre-
sente na obra de Tino Sehgal que, por exemplo, 
nas suas Situações Construídas, transforma os 
vendedores de bilhetes de entrada de museu e 
os seguranças das exposições em performers 
inesperados. Formado em dança e economia 
política e pretendendo ligar estes dois mundos 
pelas suas ações, ele apresenta o seu trabalho 
em salas de museus, joga com a experiência e 
com o comportamento típico de um visitante 
de museu e instaurou um novo paradigma de 
mercado na relação museu-performer. As suas 
situações não se guardam a não ser na memó-
ria. O que o museu compra e proporciona é uma 
experiência. Aqui, já não falamos de uma eco-
nomia de mercadorias, objetos físicos, trans-
portáveis, coisas, mas, sim, de experiências, que 
se ancoram em espaços, objetos e instituições, 
transformando-os em material de trabalho.

experiência
Parte da relevância desta reflexão sobre a 
institucionalização da performance surge, a 
meu ver, não só dos artistas, ou do público, 
mas também dos produtores e curadores 
(neste caso, a discussão ocorrida em 2009 
reuniu programadores, galerista, curador, 
responsáveis por programas de apoio às ar-
tes). São as próprias instituições que aceitam 
interrogar-se e fazer um trabalho de reflexão 
sobre os modos como têm trabalhado com 
as condições espaço temporais de uma obra 
de arte; sobre como os hábitos de produção 
podem oferecer uma estrutura de mediação 
e de desenvolvimento para a arte, suficien-
temente maleável para interagir com o que 
vai emergindo da prática artística que, como 

order to evoke all of the geographical, 
social, cultural, architectural, aesthetic, 
political and economic characteris-
tics implicit in a given place’s lived, 
concrete experience. After all, each 
artwork is the beginning of a dialog, 
and a dialog always has various inter-
mediators. A clear example of the way 
that performance also appropriates its 
new institutional conditions is present 
in the work by Tino Sehgal who, in his 
Situações Construídas [Constructed 
Situations], transforms the ticket sellers 
at the museum’s entrance and the 
security guards of exhibitions into unex-
pected performers. With a background 
in dance and political economics, and 
aiming to link these two worlds through 
his actions, he presents his work in 
museums, plays with the typical experi-
ence and behavior of a museum visitor, 
and installs a new market paradigm for 
the museum-performer relation. His 
situations have no permanence, except 
in one’s memory. What the museum 
buys and provides is an experience. 
Here, we no longer speak of an econo-
my of merchandise, physical, transport-
able objects, things, but rather of ex-
periences, that are anchored in spaces, 
objects and institutions, transforming 
them into the material of the artwork.

experience
Part of the relevance of this reflection 
on the institutionalization of perfor-
mance lies, in my view, in the fact that 
it arises not only from artists, or the 
public, but also from producers and 
curators (in this case, the discussion 
that took place in 2009 brought to-
gether programmers, a gallerist, a cu-
rator, and people responsible for pro-
grams for the support of the arts). It 
is the institutions themselves that are 
open to questioning themselves and 
carrying out a work of reflection on 
the means by which they have worked 
with an artwork’s spatial-temporal 
conditions; on how it is that the habits 
of production can offer a structure of 
mediation and development for the art 
sufficiently malleable to interact with 
what is emerging from artistic practice 
which, as is known, has for a long time 
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50 se sabe, há muito tempo deixou de obedecer 
a regras que enquadram as suas práticas em 
campos específicos e facilmente delimitados. 

Surge a seguinte questão: como reco-
nhecer e dar seguimento ao diálogo e à ação 
que estas propostas artísticas iniciam? Res-
ponder implica tomar uma posição sobre o 
tipo de espaço que se vai criar e para que tipo 
de obras. Uma reflexão que é tanto de caráter 
artístico como social, econômico e político. Ela 
se refere tanto ao trabalho que se vai desen-
volver no amplo território do artístico como ao 
tipo de relações de mediação que se vai esta-
belecer entre a prática artística e a sociedade. 

Podemos pensar aqui, e com razão, 
que esta reflexão diz respeito a todo o cam-
po artístico e que não é exclusiva da per-
formance. Dito de outro modo: que é uma 
discussão antiga. Concordo, achando que 
existem discussões antigas cuja chama deve, 
para proveito dos tempos presentes, ser 
mantida bem acesa. Aqui, o campo da per-
formance tem pelo menos contribuído para 
a reconfiguração da discussão, ou seja, para 
apresentar outras perspectivas, outros pon-
tos de vista, que poderão ser bastante úteis. 
Lembremo-nos apenas de dois exemplos: 
o trabalho desenvolvido pelo norte-ameri-
cano Richard Schechner, e a centralidade 
que o corpo tomou na prática e na recep-
ção da performance. O corpo não é modelo, 
imagem de um ideal estático. É um foco de 
convergência de linhas de fuga históricas e 
culturais que o desenham. Ele se torna assim 
um ponto de viragem, uma charneira, a partir 
da qual a proposta artística entra em relação 
com o campo extra-artístico. O outro exem-
plo dá seguimento a este movimento de in-
fluência recíproca. Schechner apresenta uma 
formulação teórica da performance como 
um campo que nos impele a sair para fora da 
arte, em direção a outras formas de expres-
são social e de ação comunitária. Ele sugere 
que analisemos qualquer gesto como Perfor-
mance. Uma ação política, religiosa, artística, 

now disobeyed the rules that would 
seek to restrict its practices in specific 
and easily delimited fields.

The following question arises: 
how to recognize and give continuity 
to the dialog and the action that these 
artistic proposals begin? Any response 
presupposes a standpoint in regard 
to the type of space that will be 
created, and for which type of works. 
The nature of this reflection is as 
much artistic as it is social, economic 
and political. It refers as much to the 
work that will be developed in the 
wide territory of the artistic as to the 
type of relations of mediation that 
will be established between artistic 
practice and society.

We can think here, and with 
reason, that this reflection concerns 
the entire artistic field and is not 
exclusive to performance. In other 
words, is a very old discussion. I agree, 
thinking that there are old discussions 
whose flame should be kept burning 
for the benefit of present times. Here, 
the field of performance has at least 
contributed to the reconfiguration of 
the discussion, that is, it has served 
to present other perspectives, other 
points of view, which could be very 
useful. Two noteworthy examples are 
the work developed by the North 
American professor/artistic director 
Richard Schechner and the centrality 
that the body assumed in the practice 
and reception of performance. The 
body is no longer a model, an image 
of a static ideal. It is a convergence 
point for the historical and cultural 
lines of perspective that configure it. It 
thus becomes a turning point, a hinge, 
based on which the artistic proposal 
enters into relation with the extra-ar-
tistic field. The other example lends 
continuity to this movement of recip-
rocal influence. Schechner presents 
a theoretical formulation of perfor-
mance as a field that drives us outside 
of art, in the direction of other forms 
of social expression and community 
action. He suggests that we analyze 
any gesture as performance. A politi-
cal, religious or artistic action, regard-
less of the different modes of acting 
in each field, contributes as an art of 
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51 etc., ressalvando os diferentes modos de agir 
de cada campo, contribuem enquanto artes 
do fazer que constituem tanto o indivíduo 
como a comunidade. 

A complexidade que vem à tona quan-
do tomamos a performance como objeto de 
reflexão, leva-nos a pensar que se trata de 
um campo no qual se transfere a importância 
do objeto artístico analisado e concebido de 
forma autônoma da experiência, para a expe-
riência em si. Quando se pensa sob o ponto de 
vista da experiência, colocam-se vários proble-
mas. Por exemplo, em relação às práticas cura-
toriais e de conservação desenvolvidas por um 
museu: como fazer arquivos de experiências? 
Como transformar a experiência em objeto 
representativo, sem trair a natureza das obras 
em si? Qual o estatuto dos objetos relaciona-
dos com ações performativas: documentação, 
instruções, rastros de uma experiência, ou que 
apresentam efetivamente alguma autonomia 
enquanto objeto artístico? Por exemplo, o que 
acontece ao Parangolé, de Hélio Oiticica, o 
“anti-arte por excelência”, pendurado numa 
sala de museu? O Parangolé não era só um 
objeto em movimento, era um objeto em ação 
porque era próprio dele exercer uma força que 
o fazia sair de si próprio e transformar-se num 
objeto relacional, comportamental, a viver e a 
experimentar de forma incorporada. Desta di-
nâmica de relações, o que permanece, devido 
à efemeridade da experiência, é o que restou 
na memória, o que se inscreveu no corpo dos 
que encarnaram o Parangolé.

memória
É próprio da memória estar em constante 
transformação. À história da arte, às institui-
ções, são confiados os objetos que não são 
mais (mas isso já é fundamental!) do que pon-
tos de ancoragem do movimento, da transfor-
mação, da experiência. A sua construção é fei-
ta de perdas mas também de atualizações no 
momento presente, noutros materiais, noutras 

doing, constituting both the individual 
as well as the community.

In light of the complexity that 
arises when we take performance as 
an object of reflection we are led to 
think that it concerns a field in which 
the importance of the artistic object 
analyzed and conceived autonomous-
ly in the context of the experience is 
transferred to the experience per se. 
When we think from the standpoint 
of the experience, various problems 
are raised. For example, in relation to 
a museum’s curatorial and conserva-
tion practices: how can experiences 
be archived? How can the experience 
be transformed into a representative 
object, without betraying the nature 
of the works themselves? What is the 
nature of the objects related with 
performative actions: documenta-
tion, instructions, the traces of an 
experience, or do they effectively 
present some autonomy as an artistic 
object? For example, what happens 
to Hélio Oiticica’s Parangolé,  
“anti-art par excellence,” when it  
is hung on a museum wall? The 
Parangolé was not only an object in 
movement, it was an object in action 
because it had the nature of exert-
ing a power that made it leave itself 
and be transformed into a relational, 
behavioral object, experienced in an 
incorporated way. What remains of 
this dynamic of relations, due to the 
ephemerality of the experience, is 
what remains in memory, what was 
inscribed on the body of those who 
incarnate the Parangolé.

memory
It is the nature of memory to be in 
constant transformation. The objects 
admitted to the history of art and the 
institutions are no more than (but this 
is already fundamental!) points for 
the anchoring of movement, trans-
formation, of experience. Memory 
is constructed from losses but also 
from updatings in the present, in other 
materials, in other times, with other 
people, but certainly connected – by 
our capacity for creating a meaning 
that links things – to those other past 
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52 épocas, com outras pessoas, mas ligado, com 
certeza, pela capacidade que temos de criar 
um sentido entre as coisas, a essas outras 
ações passadas que ajudaram a construir um 
lugar para o presente. 

Olhemos então para um momento impor-
tante na criação do espaço artístico performa-
tivo: 1959 e John Cage, cujo trabalho na área 
da composição musical foi influente nas mais 
variadas disciplinas artísticas, contribuindo as-
sim para criar um espaço de diálogo e de tensão 
produtiva entre elas. Nesse ano, Cage apresen-
tou a performance histórica Water 
Walk. Trata-se de uma peça com a 
duração de 3 minutos, apresentada 
em Milão pela primeira vez em Ja-
neiro de 1959 no concurso televisivo 
Lascia O Raddopia. A versão a que 
tive acesso é a apresentada no concurso televi-
sivo I’ve got a secret, da cadeia americana CBS, 
em janeiro de 19604. Nesta peça, Cage faz uso 
de um meio de apresentação e de produção 
popular: a televisão. A arte entra de rompante 
na vida do cotidiano dos espectadores, sem que 
para isso eles tenham feito alguma coisa, um 
pouco como uma oferenda. 

Não é só dessa forma que Water Walk 
interpela o cotidiano. Cage apresenta-nos 
uma peça musical – aqui a música define-se 
como um território de exploração sonora – na 
qual intervêm instrumentos como: uma panela 
de pressão, uma batedeira, uma jarra de água, 
uma banheira, um piano, um conjunto de rá-
dios que são atirados no chão porque a emis-
sora de rádio não deu autorização para que 
os aparelhos transmitissem os seus programas 
através da televisão, etc. Os instrumentos são 
objetos do nosso cotidiano, e toda a peça mu-
sical, pelas próprias condições de produção às 
quais recorria, era um ato de transfiguração: 
nunca mais o apito de uma panela de pressão 
soou sem que eu pensasse que ele poderia 
ser um acontecimento no seio de uma músi-
ca mais vasta, na qual, esquecida, mergulho 
todos os dias sem saber.

actions that helped to construct a 
place for the present.

We therefore take a look at an 
important moment in the creation of 
the space of performative art: 1959 
and John Cage, whose work in the area 
of musical composition was influential 
for a wide range of artistic disciplines, 
thus contributing to create a space for 
dialog and productive tension among 
them. In that year, Cage presented the 
historical performance Water Walk. 
This three-minute performance piece 
was presented for the first time in 
Milan in January 1959 on the televi-

sion game show Lascia O 
Raddopia. The version to 
which I had access was 
that presented on the 
television game show I’ve 
Got a Secret, broadcast 
on the American CBS 

television network in January 1960.4 

In this piece, Cage makes use of a 
popular means of presentation and 
production: television. All of a sud-
den, art entered into the daily life of 
the viewers, without their having done 
anything for this to happen, a little bit 
like an offering.

This is not the only way that 
Water Walk interrupts everyday 
experience. Cage presents us with a 
musical piece – here music is defined 
as a territory for the exploration of 
sound – in which he makes sounds 
with various instruments such as: a 
pressure cooker, a blender, a jar of 
water, a bathtub, a piano, and a set of 
radios that are pushed off a table and 
onto the floor because they could not 
be turned on due to a union dispute 
in regard to who had the authority 
to plug them in. The instruments are 
objects of our day-to-day life, and 
the entire musical piece, owing to the 
conditions of production employed, 
was an act of transfiguration: never-
more would the whistle of a pressure 
cooker sound without my thinking that 
it could be an element within a much 
vaster musical work, in which, forgot-
ten, I am immersed each and every 
day without even knowing it.

For the subject that we began 
to discuss here, I think that we have 

<4 > http://blog.wfmu.org/free-
form/2007/04/john_cage_on_a_.
html (consultada em 19 março de 
2010).

http://blog.wfmu.org/free-
form/2007/04/john_cage_on_a_.
html (accessed on 19 March 2010).
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53 Para o assunto que aqui começamos a 
discutir, penso que já tivemos a oportunidade 
de ver uma das utilidades deste exemplo: Cage 
fez uso de um meio, de uma instituição popu-
lar, não só para vincular a sua produção artís-
tica, mas também para agir sobre essa mesma 
instituição (a televisão) e sobre as vidas coti-
dianas que ela ajuda a modelar. É importante 
reparar que Cage não o faz sozinho. A certa 
altura do programa, o apresentador do con-
curso pergunta ao produtor televisivo: “Should 
we skip the game?”. Quer dizer, devemos 
interromper o rumo habitual do concurso, 
alterar as suas regras, para dar a possibilidade 
a Cage de fazer o que tem a fazer? O produtor 
aceita (não sei se isso aconteceria nos dias de 
hoje...). Este breve incidente é ilustrativo da 
congregação de forças e de decisões neces-
sárias para que algo tenha lugar.

Um outro incidente relevante para a 
nossa discussão: adivinhando a estranheza de 
um público pouco habituado aos meandros da 
arte experimental, o apresentador avisa John 
Cage de que ele iria, durante a sua perfor-
mance, ouvir risos provenientes da audiência 
em estúdio. Cage nos diz que mais vale rir do 
que chorar, e que o público pode fazer como 
quiser. De fato, como acontece com certas 
oferendas, por vezes não sabemos muito bem 
a utilidade do que nos é proposto experimen-
tar e hesitamos perante o comportamento a 
adotar. O riso serve para acomodar uma per-
turbação que vem da desadequação do acon-
tecimento às regras habituais do concurso e a 
preconceitos tecidos através de antigas expe-
riências, os quais nos dizem o que é a música, 
como é que ela deve ser feita e com o quê. 

Para ajudar a resolver este descon-
forto na recepção da peça, a certa altura, o 
apresentador do programa tira do bolso uma 
tira de jornal, e lê: “Herald Tribune takes him 
seriously”. Um crítico de um jornal de referên-
cia norte-americano (Herald Tribune) levava o 
trabalho de John Cage a sério. Com este gesto 
ele quis, por um lado, caucionar a presença do 

already had the opportunity to see one 
of the utilities of this example: Cage 
made use of one medium, a popular 
institution, not only to disseminate his 
artistic production, but also to act on 
this same institution (television) and on 
the daily lives that it helps to mold. It 
is important to notice that Cage does 
not do this alone. At a certain point in 
the program, the show host asks the 
television producer: “Should we skip 
the game?”. That is to say, should we 
interrupt the normal flow of the game 
show, alter its rules, to give Cage the 
possibility to do what he is about to 
do? The producer acquiesces (I don’t 
know if this would happen nowa-
days...). This brief incident is illustra-
tive of the congregation of forces and 
the decisions necessary for something 
to take place.

In another incident relevant to 
our discussion: due to how strange this 
would seem to a public not used to 
the meanders of experimental art, the 
show host warns John Cage that during 
his performance he will hear laughter 
from the studio audience. Cage tells us 
that he considers “laughter preferable 
to tears” and that the public can do 
as it wishes. In fact, as happens with 
certain offerings, sometimes we do 
not realize the use of what is proposed 
to us to experience, and we hesitate 
about what behavior to adopt. Laugh-
ter serves to accommodate a feeling 
of uneasiness that arises because what 
takes place is out of keeping with the 
normal rules of the game show and 
with preconceptions stemming from 
previous experiences, which do not say 
what music is, how it should be made, 
or with what.

To help to resolve this discom-
fort in the reception of the piece, at a 
certain point the show host holds up a 
newspaper clipping of an article writ-
ten by a critic working for the impor-
tant North American newspaper, the 
New York Herald Tribune, reads brief 
excerpts from it and summarizes: “the 
Tribune takes him seriously.” With this 
gesture he wishes, on the one hand, 
to justify the presence of the com-
poser on television, and on the other, 
to prepare the spectators in the sense 
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54 compositor na televisão, e, por outro, preparar 
os espectadores no sentido da aceitação da 
obra que estava prestes a ser apresentada.

edição 
Chegamos neste momento ao que me trouxe 
inicialmente a esta discussão mas que tardou 
a ser explicitado: o papel da atividade editorial 
e da escrita na institucionalização da perfor-
mance. No exemplo dado, a escrita serve para 
caucionar uma experiência artística junto do 
grande público. No entanto, caucionar não é 
a única forma de agir no espaço de ação e de 
aceitação social no qual a obra se apresenta. 
A escrita pode ser uma zona de resgate dos 
múltiplos sentidos que são abertos pela expe-
riência artística, neste caso pela experiência 
da Performance. Uma forma de resgatar uma 
experiência sem a aprisionar, prolongando a 
sua vivência por outras formas, e também de 
traçar pontes entre os hábitos do público e a 
experiência artística.

Sendo que qualquer espaço editorial é 
um espaço aberto à discussão pública, ele se 
torna um instrumento importante no processo 
de dar direito de cidade às propostas artísti-
cas. Permitindo a propagação da experiência 
artística inicial e a percepção das ressonâncias 
que esta pode tecer com outras instâncias da 
vida, a prática editorial pode assim dar conti-
nuidade a um fluxo aberto pela ação, que não 
deixa que a efemeridade da performance seja 
análoga ao esquecimento. Ela é a continuação 
do diálogo que se pode declinar de diversas 
formas e em relação ao qual todo o objeto de 
arte não é mais do que um ponto de partida. 
Escrever e editar sobre performance pode 
ser uma forma de congregar conhecimentos 
e zonas de experiência desencadeadas por 
cada experiência artística. Servindo assim uma 
mediação que ajuda a traçar as linhas comu-
nicantes que vão da performance artística a 
uma experiência mais alargada, criar revistas, 
publicações temáticas, panfletos, etc. – tem 

of accepting the work that is about to 
be presented.

editing
At this moment we arrive at what 
initially brought me to this discus-
sion, but which took some time to be 
explained: the role of editorial activity 
and of writing in the institutionaliza-
tion of performance. In the example 
given, the writing serves to justify 
an artistic experience to the public 
at large. However, justifying it is not 
the only way of acting in the space of 
action and social acceptance in which 
the work is presented. The writing 
can be a zone for the recovery of the 
multiple meanings that are opened by 
an artistic experience, in this case by 
the experience of the performance. 
A way of recovering an experience 
without imprisoning it, prolonging its 
life in other forms, and also of tracing 
connections that serve as a bridge 
between the habits of the public and 
the artistic experience.

Since any editorial space is 
a space open to public discussion, 
it becomes an important tool in the 
process of granting citizenship to the 
artistic proposals. Allowing the propa-
gation of the initial artistic experience 
and the perception of the resonanc-
es that this can weave with other 
instances of life, the editorial practice 
can thus lend continuity to a flow 
opened by the action, which does not 
let the ephemerality of performance 
to be analogous with forgetting. It is 
the continuation of the dialog that 
can ensue in different ways and in 
relation to which the art object is not 
more than a starting point. Writing 
and publishing about performance can 
be a way of bringing together knowl-
edge and zones of experience, set 
off by each artistic experience. Thus 
serving as a mediation that helps to 
trace the communicating lines that 
span from the artistic performance to 
a widened experience, the creation of 
magazines, thematic publications, and 
pamphlets also plays the practical role 
of increasing its critical power and 
its appreciation (here we talk about 
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55 ainda o papel prático de aumentar o potencial 
crítico e de fruição (falamos aqui de prazer 
também) tanto do público como dos artistas. 
Através dessa atividade, vão também sendo 
criadas referências, as quais são importantes 
como material pedagógico e educativo. 

Como disse no início do texto, penso 
que a discussão sobre a institucionalização da 
performance só pode se fazer por um diálogo 
próximo da prática, pela troca de experiências 
concretas, impossíveis de extrapolar dos seus 
contextos específicos, culturais, geográficos, 
de atuação. Assim, o que salta à vista, em pri-
meiro lugar, é a multiplicidade que está na base 
das práticas artísticas e de produção, multi-
plicidade que se deve ter em conta quando se 
programa, se edita, se escreve, precisamente 
para que se possa tomar uma posição singular 
consciente, a partir da qual entra em diálogo 
frutífero com outras posições, com outros 
contextos. Essa multiplicidade não está longe 
da encontrada por Judith Butler, quando, desa-
fiada para escrever sobre as implicações da sua 
teoria da performatividade na construção da 
identidade, em relação com a materialidade e a 
suposta “naturalidade” do corpo, escreveu: 

Comecei a escrever este livro tentando 
examinar a materialidade do corpo, mas 
rapidamente me apercebi que o pensa-
mento da materialidade levava-me inva-
riavelmente em direção a outros domí-
nios. Apesar de todos os meus esforços 
de disciplina, não conseguia pousar-me 
neste assunto; não podia compreen-
der o corpo como se compreendem os 
objetos de pensamento simples. Não só 
eles tendiam a fazer sinal em direção a 
um mundo para lá deles mesmos, como 
esse movimento para lá das suas próprias 
fronteiras, este movimento da fronteira 
ela mesma, pareceu-me absolutamente 
central ao que eles “eram”. Eu perdia 
constantemente o fio do sujeito e torna-
va-me reticente a toda a disciplina. Inevi-

pleasure as well) by the public as well 
as by the artists. Through this activ-
ity, references will also be created, 
which are important as a didactic and 
educational resource.

As I mentioned at the be-
ginning of this text, I think that the 
discussion about the institutionaliza-
tion of performance can only be made 
through a dialog close to practice, 
through the exchange of concrete 
experiences, which are impossible 
to extrapolate beyond their specific, 
cultural and geographical contexts 
of activity. Thus, what primarily 
springs to sight is the multiplicity that 
underpins the artistic practices and 
production. A multiplicity that should 
be taken into account whenever one 
plans, edits, or writes, precisely so 
that one can take a singular and con-
scious position, based on which one 
can enter a productive dialog with 
other positions, with other contexts. 
This multiplicity is not far from that 
encountered by Judith Butler, when, 
challenged to write on the implica-
tions of her theory of performativity 
in the construction of identity, in rela-
tion with the body’s materiality and 
presumed “naturalness”, wrote:

I began to write this book 
trying to examine the body’s 
materiality, but soon perceived 
that the thought of materi-
ality invariably brought me in 
the direction of other realms. 
Despite all my efforts at disci-
pline, I did not manage to settle 
on this subject; I could not un-
derstand the body as one un-
derstands the objects of simple 
thought. Not only did they tend 
to signal in the direction of a 
world beyond themselves, but 
this movement beyond their 
own borders, this movement 
of the border itself, seemed to 
me absolutely central to what 
they “were”. I constantly lost 
the thread of the subject and 
became reticent about the 
entire discipline. Inevitably, I 
wound up asking myself if this 
resistance to settle on the sub-
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56 tavelmente, acabei por me perguntar se 
esta resistência a fixar o assunto não era 
na realidade essencial ao objeto que eu 
me esforçava por 
apreender.5 
 
Não será então 

por acaso que o corpo 
surge como um pon-
to chave na discussão 
sobre a performance. 
Há uma continuidade 
de questões entre um 
campo e outro. Em termos editoriais, e usan-
do o exemplo da Marte nº 3 – De que falamos 
quando falamos de performance, na qual usa-
mos precisamente esse eixo de discussão, qui-
semos tomar uma posição num campo que não 
se pretendeu definir de forma determinada 
(falo no plural porque se tratou de um projeto 
que não teria visto a luz do dia se não fosse 
um importante trabalho de equipe). Pensado 
como um eixo de discussão e de investigação 
acerca da ação das obras de arte e da experi-
ência estética, inclusive dentro do campo das 
disciplinas tradicionais ligadas à representação 
pictórica e à criação de objetos. Publicamos 
intervenções de artistas (que foram convida-
dos a pensar o espaço da revista como um 
espaço de criação artística), investigação 
histórica, filosófica e de teor antropológico. A 
publicação foi vista como um espaço de inter-
venção e de exploração das ressonâncias da 
prática performativa no viver em conjunto (nas 
práticas sociais e políticas). Pensando também 
que a performance é muitas vezes um lugar 
de contaminação e diálogo entre disciplinas e 
de contato entre artistas, quisemos abrir um 
espaço de visibilidade para a linha de meta-
morfose que vai de uma obra a outra, de uma 
disciplina a outra, de um artista a outro, de um 
meio a outro. 

Algo muito curioso, e gratificante, que 
aconteceu na vida desta revista, foi que, 
apesar de ter sido pensada para responder a 

ject was not in reality essential 
to the object that I was striving 
to apprehend.5 

It is not 
therefore by chance 
that the body arises 
as a key point in the 
discussion on per-
formance. There is a 
continuity of ques-
tions between the 
one field and the 
other. In editorial 
terms, and taking as 
an example Marte 

nº 3: In regard to what we talk about 
when we talk about performance, in 
which we use precisely this axis of 
discussion, we wish to take a position 
in a field that was not intended to be 
defined in a determined way (I speak 
in the plural because this concerns a 
project that would not have seen the 
light of day were it not for an impor-
tant team effort). We thought of it as 
an axis of discussion and investigation 
concerning the action of the artworks 
and the aesthetic experience, including 
within the field of the traditional dis-
ciplines linked to pictorial representa-
tion and the creation of objects. We 
published interventions by artists 
who were invited to think about the 
space of the magazine as a space for 
artistic creation, as well as a historical 
and philosophical investigation of an 
anthropological tenor. The publication 
was seen as a space of intervention 
and as a means for exploring the res-
onances of the performative practice 
in the context of living together (in 
the social and political practices). 
Also considering that performance 
is often a place of cross-influence 
and dialog between disciplines and of 
contact between artists, we wish to 
open a space of visibility for the line 
of metamorphosis that runs from one 
work to another, from one discipline 
to another, from one artist to another, 
from one medium to another.

A very curious and gratifying 
thing that happened in the life of this 
magazine was that, even though it had 
been conceived to respond to some 
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<5 > J’ai commencé à écrire ce livre en essayant d’examiner la 
matérialité du corps, mais je me suis bientôt aperçu que la pen-
sée de la matérialité me déportait invariablement vers d’autres 
domaines. Malgré tous mes efforts de discipline, je ne parvenais 
pas à rester sur ce sujet; je ne pouvais pas saisir les corps com-
me des objets de pensée simples. Non seulement ils tendaient à 
faire signe vers un monde au-delà d’eux-mêmes, mais ce mouve-
ment au-delà de leurs propres frontières, ce mouvement de 
la frontière elle-même, paraissait tout à fait central à ce qu’ils 
“étaient ». Je perdais constamment le fil du sujet. Je m’avérais 
rétive à toute discipline. Inévitablement, j’en vins à me demander 
si cette résistance à fixer le sujet n’était pas en réalité essentiel-
le à l’objet que je m’efforçais d’appréhender. Butler, Judith, Ces 
Corps qui comptent – de la matérialité et des limites discursives 
du « sexe ». Paris, Editions Amsterdam, 2009, p.11.
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57 algumas necessidades muito particulares do 
contexto no qual emergiu, acabou por interes-
sar um público mais vasto do que o pensado 
inicialmente. Foi assim que a Marte nº 3 viajou 
até São Paulo. Penso que só pode ter aconte-
cido precisamente porque nos concentramos 
no lugar de onde partimos: na falta de publi-
cações em Portugal, e em língua portuguesa, 
sobre este tema (isto para não falar do mesmo 
problema em relação a outros assuntos, artís-
ticos ou não); na vontade de colocar em diá-
logo à produção teórica e artística, nacional 
e internacional; na vontade de servir, através 
de alguns textos ensaísticos, as necessidades 
de uma comunidade acadêmica e artística e 
na vontade em montar um projeto editorial e 
passar por todas as resistências (mas também 
algumas facilidades) que se encontram no 
caminho, num país em que se considera haver 
pouco público para este tipo de publicação. 
Houve uma ideia estruturante que nos acom-
panhou: quando não existe, faz-se. Penso que 
estas questões e necessidades, tão singulares 
em relação ao contexto que nos serviu de 
ponto de partida, encontraram um eco nou-
tro local – em São Paulo – e foi então possível 
trabalhar em conjunto.

Comecei este texto por pensar algumas 
questões subjacentes à institucionalização da 
performance, fazendo equivaler este pro-
cesso à criação de condições de desenvolvi-
mento desta prática artística. Agora, em jeito 
de conclusão, surge-me uma pergunta: esta 
discussão não se deveria centrar também nas 
formas de instituir lugares para a atividade 
editorial, tão importantes no caminho de dar 
direito de cidade à performance ou a qual-
quer outra prática artística?

very particular needs in the context 
in which it emerged, it wound up 
interesting a much wider public than 
originally expected. Thus, Marte nº 3 
traveled to São Paulo. I think that this 
could only have happened precise-
ly because we concentrated on the 
place we started from: on the lack of 
publications in Portugal, and in the 
Portuguese language, about this theme 
(not to mention the problem in relation 
to other subjects, artistic or other-
wise); on the desire to foster a dialog 
centered on national and international 
theoretical and artistic production; on 
the desire to serve, through some writ-
ten essays, the needs of an academic 
and artistic community; and on the 
desire to set up an editorial project 
and to work our way through all the 
resistances (but also some facilitating 
conditions) that lie along that path, in 
a country where it had been consid-
ered that there was a very little public 
for this type of publication. There was 
a structuring idea that accompanied 
us: when it doesn’t exist, make it. I 
think that these questions and needs, 
which are so singular in relation to the 
context that served as our starting 
point, found an echo in another place 
– in São Paulo – and it was therefore 
possible to work together.

I began this text by consider-
ing some questions that underlie the 
institutionalization of performance, 
making this process equivalent to the 
creation of conditions for the develop-
ment of this artistic practice. Now, as a 
way of conclusion, the question occurs 
to me: shouldn’t this discussion have 
also been centered on the forms of 
instituting places for editorial activity, 
so important in the path of granting 
citizenship to performance or to any 
other artistic practice?
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Texto criado a partir da palestra apresentada no  
seminário VERBO conjugado. Julho, 2009.

Text created from the lecture given in the 
frame of VERBO conjugado. July, 2009.
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LOS TORREZNOS – Jaime Vallaure (1965, Astu-
rias) & Rafael Lamata (1959, Valencia) vivem  
e trabalham em Madri.

LOS TORREZNOS – Jaime Vallaure 
(1965, Asturias) & Rafael Lamata (1959, 
Valencia) live and work in Madrid.

VERBO_10anos_3.indd   60 11/19/15   11:30 AM



c
r
o
n
o
l
o
g
i
a

61 rafael jaime

Contexto performance arte / las artes escénicas 

Podemos situar nuestro trabajo en la historia reciente 
de la performance, dentro del arte contemporáneo, 
aquí en Madrid, en España. Estamos hablando de una 
trayectoria de 25-30 años donde se ha evolucionado 
de una situación bastante precaria en la que el trabajo 
estaba poco o nada valorado (mediados de finales de 
los 80 y principios de los 90) a una situación ahora, en 
el año 2009, donde digamos que por lo menos se tiene 
en cuenta y en algunos casos se valora, se favorece y se 
difunde el trabajo de performance. 

Esa trayectoria desde una situación inicial donde lo que 
primaba en un 100% era la autogestión, el trabajo con 
ningún recurso y desde la propia iniciativa de las perso-
nas que estaban interesadas en trabajar la performance, 
creo que en nuestro caso ha servido para dar un funda-
mento y una manera de trabajar que al menos siempre 
tiene la referencia de lo que se desarrolla sin necesidad 
de una aceptación ni de un apoyo exterior. Este es un 
factor que creo muy favorable para nosotros. 

Yo creo que el arte presencial al día de hoy tanto en  
España como en el extranjero tienen una auge dentro de 
lo que es el sistema de la artes, del arte contemporáneo. 
Somos conscientes de los movimientos pendulares del sis-
tema y seguramente ahora estaremos en uno de los puntos 
álgidos de lo que es el arte inmaterial, el arte que trabaja 
con el tiempo, con el cuerpo, con la presencia del artista. 
Esto nos permite desarrollar estrategias, proyectos, ideas, 
colaboraciones que hace 15 años eran impensables. 

Impensables porque o las planteábamos directamente 
nosotros alquilando el espacio, planteando el proyecto, 
o nadie nos iba a poner sobre la mesa ninguna propues-
ta ni proyecto. Esto nos está permitiendo concentrar-
nos mucho más en lo que es un trabajo presencial y de-
jar de lado otras facetas del tipo: pensar las estructuras 
de exhibición, repensar sobre los modos de trabajo y de 
creación, reflexionar sobre el universo artístico y no ar-
tístico; esto que nos ha llevado casi 15 años de trabajo, 
al día de hoy ocupa una parcela muy pequeña. Al día de 
hoy estamos concentrados absolutamente en lo que es, 
digamos, un trabajo hacia fuera, no hacia dentro. 
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El contacto con generaciones nuevas a través de los 
trabajos hechos en distintos sitios de España o a través 
de cursos que seguimos impartiendo nos refuerza en 
esta idea de la importancia de lo presencial, de lo he-
cho directamente, sin ningún tipo de filtro mediático, 
de filtro audiovisual. 

Creo que hay un gran atractivo en este momento en 
Madrid y en general en España por ver cosas hechas en 
directo, sin mediación de ningún tipo de maquinaria, ni 
ningún tipo de engranaje; incluso en el ámbito del teatro 
también se nota. Es una paradoja que prácticamente a 
finales de la primera decena del siglo XXI el público esté 
tan sediento de cosas hechas en directo y cosas hechas 
absolutamente con nada como es nuestro caso. Esta ca-
racterística nos permite tener un nivel de difusión que 
hace 10 años era impensable. 

Creo que en este sentido, ligado con lo que estás co-
mentado para contextualizar nuestro trabajo, podemos 
plantear el tema de las fronteras. Las fronteras en este 
momento entre lo que hacemos nosotros: estamos en 
el ámbito de la performance, del teatro contempo-
ráneo, la danza experimental, el arte sonoro... Todas 
estas definiciones, estas parcelas, desde nuestra pers-
pectiva como gente que está creando cosas, no son 
tan útiles porque justamente donde nos interesa estar 
es en la frontera entre una supuesta forma, o un su-
puesto formato, y otro. Probablemente hace 20 años 
no había mucha frontera porque no había nada cua-
jado. En estos años se han configurado determinados 
ámbitos, disciplinas, incluso en las distintas universida-
des, pero a la hora de ponerse a trabajar, nuestro tra-
bajo se desarrolla en una zona fronteriza entre lo que 
puede ser la performance, en lo que pueden ser las 
artes visuales, el teatro contemporáneo, y nos invitan 
también de otros lugares que pertenecen más a la dan-
za o al arte sonoro. 

Creo que esta es una situación en principio muy in-
teresante, que a veces también genera conflicto y no 
aceptación por parte de personas que tienen un plan-
teamiento  muy cerrado en lo que debe ser una disci-
plina concreta. Pero pensamos, estamos trabajando, 
en un territorio que tiene un sustrato experimental, un 
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sustrato de investigación, y desde esa perspectiva, la 
tendencia a la clasificación y parcelación nos parece no 
sé si ridícula, pero al menos poco operativa para esa 
necesaria exploración. 

Yo creo que, por avanzar un poco esta idea, con los 
años nos hemos ido colocando en una posición donde 
el aspecto comunicativo del trabajo ha adquirido mu-
cha importancia. Paralelamente los comportamientos 
artísticos de los años 60 y principio de los 70 nos siguen 
interesando mucho, precisamente por este carácter 
radical en cuanto a investigación de determinados as-
pectos de la realidad. De cómo profundizar en formas y 
maneras, de poder hablar sobre temas de otra forma. 

Tal vez, estas posiciones radicales de los 60-70 que son 
muy claras, a nosotros en algunos casos nos resultan 
ineficaces a día de hoy porque no tienen en cuenta as-
pectos que consideramos esenciales a la hora de en-
frentarte con un público en directo. El público tiene que 
ser capaz de entender un reto pero también tiene que 
ser capaz de hacer el viaje contigo. Y ésta actitud, abso-
lutamente loable de los artistas de lo 60-70, peca en ex-
ceso, desde nuestro punto de vista, de esta separación 
entre el emisor y el receptor. 

Por el devenir de las cosas, estamos en un momento 
en el cual este fluir entre el que emite y el que recibe 
a nosotros nos resulta primordial. El artista construye 
pero el receptor tiene que ser capaz de reconstruir esta 
emisión de datos, emociones, experiencia en definitiva. 
De poco nos serviría plantear un reto si el espectador, 
al poco tiempo de verlo, desconecta. Para nosotros no 
es una estrategia a tener en cuenta. Evidentemente te-
nemos compañeros que siguen en esta dirección donde 
el público, en cuanto deconstructor del mensaje, tiene 
una importancia mucho menor: el público es una mera 
presencia frente a una acción; esto es una actitud abso-
lutamente interesante, loable e incluso en algunos casos 
muy fructífera, pero creo que nuestro devenir laboral 
nos ha llevado a una situación donde el público tiene 
que ser capaz de entender una propuesta que puede 
ser polisémica pero que tiene que tener un anclaje, no 
puede perderse. Esto es el recorrido de 10 años de tra-
bajo en el que nos encontramos ahora. 
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Qué somos LOS TORREZNOS 

LOS TORREZNOS somos un mecanismo de comunica-
ción y de creación con una voluntad o una intención de 
traducción al lenguaje contemporáneo de contenidos 
que afectan a todo el mundo. 

Queremos subrayar esta idea de la accesibilidad. El arte 
contemporáneo, la performance o lo que sea, no tiene 
por qué ser un espacio cerrado, críptico. Creo que esa 
cripticidad se justifica desde la intención de que una 
pieza, una obra, es más coherente o es más pura si sólo 
piensa en sí misma, parece, como que cuánto más está 
cerrada sobre sí misma más coherente es una pieza. 
Esta es una posición que tiene mucha gente y que es 
respetable, y que hay evidentemente muchos trabajos 
interesantes desde esa óptica. Pero creo que la óptica 
del tipo de trabajo que generan LOS TORREZNOS reside 
en que la coherencia de la pieza está en la relación que 
establece entre el contenido que tiene y la transferencia 
que se da con la gente. Es otra forma de definición de 
lo que es un trabajo, una performance o una pieza. Es 
verdad que desde esta posición que tiene en cuenta la 
comunicación, que tiene en cuenta al público, que tiene 
en cuenta por lo menos algunos niveles de acceso, se 
nos puede achacar y se puede interpretar como cual-
quier mecanismo de comunicación de masas, como la 
televisión, como un programa de entretenimiento, cual-
quiera de estos medios tiene en cuenta el público para 
captar su atención o para poder llamar la atención. 

Nosotros, evidentemente, utilizamos recursos que es-
tán en medios de masa pero lógicamente lo hacemos 
desde una perspectiva, unos presupuestos ideológicos 
y un tipo de lenguaje que tiene muy poco que ver con el 
“lenguaje dominante”. 

Llevo tiempo pensando que, para entender a LOS TO-
RREZNOS, hay que retrotraerse al mundo del circo. No-
sotros, hace 10 años teníamos un circo experimental, 
conceptual, formado inicialmente por 12 personas, que 
se llamaba el CIRCO INTERIOR BRUTO. 

El CIRCO INTERIOR BRUTO nació entre otras cosas por 
una necesidad de juntar a individuos creativos, y poder 
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desarrollar un trabajo presencial en donde el aspecto 
conceptual, el aspecto cerebral primase sobre el aspec-
to técnico. De aquel experimento que duró unos 6 años, 
surgió un grupo de trabajo que desarrollaba funciones 
circenses inicialmente cada 2-3 meses y con el paso del 
tiempo con mayor distancia, en un local que habíamos 
alquilado en el barrio de Lavapiés de Madrid. 

Lo que planteaba el CIRCO INTERIOR BRUTO era un la-
boratorio de investigación en donde se ponían a prue-
ba determinados temas que se sometían a un análisis 
y una serie de puestas a punto. Todo esto provocaba 
una amalgama más o menos organizada por el llamado 
“maestro de ceremonias” y daba como resultado una 
función de anticirco; al día de hoy, paradójicamente, el 
circo tradicional en España, por lo menos en Madrid y 
Barcelona, de repente se está abriendo a procesos no 
tan cercanos al circo clásico. Hace 10 años era algo ab-
solutamente-impensable. 

Dentro de este contexto surgen LOS TORREZNOS. 

LOS TORREZNOS, el nombre, nace fundamentalmente 
influenciado en este contexto circense al igual que los 
Tonetti o los hermanos Popoff; surge un nombre que 
nos parece inicialmente divertido por el contraste que 
puede generar. Es un nombre que funciona por con-
traste, es un nombre que funciona como un guiño, es 
un nombre que intenta pillar desprevenido al especta-
dor. Es también un nombre soez, basto, grasiento y lo 
que pretende es mostrar justamente todo lo contrario: 
pretende desde la simplicidad máxima sacar el máximo 
partido a una idea. 

Pero esto creo que todavía se entiende muy malamente 
en España. Es un nombre que nos está acarreando muchí-
simas consecuencias, nos podríamos llamar Lamata & Va-
llaure y sería mucho más elegante, más chic, y ese proble-
ma nos lo quitaríamos del medio, tendríamos otros pero 
al menos nadie se pondría las manos a la cabeza: “LOS 
TORREZNOS, quiénes son esta panda de impresentables?”. 
Como Torrente, tiene incluso la misma sonoridad. 

Y sin embargo nosotros sabemos que no vamos en esta 
dirección, y determinada gente que nos sigue desde 
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hace tiempo también lo sabe; claro hay que convencer 
a mucha otra de que nosotros no vamos allí, sino que es 
un juego, un guiño, una triquiñuela. Nos gusta este tipo 
de triquiñuelas, pero nos está costando caro arrastrar 
un nombre de este pelaje. 

De hecho, también lo hemos dicho muchas veces, creo 
que de todos los nombres que hemos creado en los co-
lectivos, de las posibilidades, éste es el peor, en cuanto 
que es el que mayor confusión y ruido puede generar en 
el ámbito nacional. 

Y bueno, ya lo decían algunos: “con este nombre es im-
posible triunfar en el extranjero”. Bueno, pues de todos 
los proyectos que hemos tenido, no es que hayamos 
triunfado con éste, pero por lo menos sí es cierto que 
tenemos mayor visibilidad fuera de este país. Pero tam-
bién es cierto que es con el que tenemos mayores pro-
blemas aquí dentro; parece como que desde un nombre 
como LOS TORREZNOS se es incapaz de hacer algo de-
cente. En este país un coche que se llamase el coche 
del pueblo no podría pensarse como un coche de lujo, 
y sin embargo es lo que sucede con la Volkswagen, que 
no tiene ningún problema en crear coches de lujo para 
ejecutivos y llamarse el coche del pueblo. 

Creo que en este país hay una relación muy interesante 
entre cómo se nombran las cosas y qué significan estas 
cosas nombradas; yo todavía no he conseguido desen-
trañar el misterio. 

Yo creo que esto es interesante porque, de alguna mane-
ra, me parece que pone de manifiesto que por lo menos 
aquí en nuestra cultura el arte contemporáneo “de ver-
dad”, el arte contemporáneo “importante” tiene que te-
ner necesariamente un componente elitista. Si por algun 
lado se desinfla este componente elitista, por algún lado 
se desinfla  el valor de lo que estás haciendo. No puede 
ser compatible y aunque nunca se va a decir de esta ma-
nera, hay algo en el análisis, en la reflexión, en la valora-
ción de lo que se hace que cuando no se juega desde una 
posición elitista por críptica, elitista por cara, elitista por 
círculo cerrado, ya se está desvirtuando el valor de lo que 
se hace, y es curioso que una cosa tan tonta como un 
nombre pueda cobrar “tanta importancia”. 
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A mí hay otro tema que me parece coherente con el del 
nombre, a parte de lo que ya se ha dicho, y es la idea de 
que hay una pobreza, hay una simplicidad en los ele-
mentos con los que se juega, hay una tosquedad. 

Creo que LOS TORREZNOS son un elemento tosco, apa-
rentemente tosco, que se pelean consigo mismo, que 
están enfurruñados, tienen cierta incomodidad, contra 
si, contra lo que le rodea, creo que ese es un posiciona-
miento que por lo menos a nosotros nos sirve para tratar 
las cosas y poder tratarlas desde un intento de “sinceri-
dad”. Se nos puede achacar, y de hecho se nos achaca, 
el que podemos ser un poco teatrales, pero yo creo que 
a pesar de todas estas formalidades (en cuanto a qué 
forma tomamos si es más performática, más teatral), 
creo que en nuestro trabajo hay como un intento de sin-
ceridad, y esa sinceridad, esa evidencia del TORREZNO, 
esa evidencia de decir “no estoy jugando un papel”, una 
pose, de las poses dominantes, de las poses poderosas. 
Podemos tener una pose pero es una pose que se mueve 
en otro territorio, más al ras del suelo, no sé si es verda-
dero pero creo que es sincero y creo que eso tiene que 
ver con el nombre y evidentemente tiene que ver con el 
tipo de trabajo que nos interesa desarrollar. 

Si hemos hablado del tema comunicativo, de lo circen-
se y el nombre, creo que un tercer elemento, evidente, 
pero que no por ello hay que dejar de nombrarlo, es el 
asunto de la dualidad. La estructura de la dualidad, de 
las dos personas que, o bien a favor o bien en contra, 
presentan y ponen de manifiesto los distintos temas con 
los que jugamos. Creo que eso, para mí, tiene distintos 
valores, tiene un valor inicial que es el valor de decir 
una cosa evidente que ya hemos jugado desde otros 
espacios colectivos y que es el no defender la creativi-
dad como un espacio de genialidad individual, que es lo 
más apropiado y es lo más aceptado, se diga lo que se 
diga, en los medios de arte con “mayúsculas”. Entonces 
siempre jugar de una manera de decir “son dos”  ya des-
virtua, te rebaja tu valoración a nivel oficial. Sin embargo 
ideológicamente creo que tiene una potencialidad sen-
cilla, pero tan sencilla que dice “mira, se puede crear 
desde el diálogo”, y se puede mostrar la creación desde 
un diálogo, ya no es un monólogo de uno que se monta 
su película, sea interesante sea aburrida. No, estamos 
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planteando de forma permanente un diálogo, con todo 
lo dificil, interesante, complicado que tiene. Nunca va a 
ser ni la opinión de Jaime o la opinión de Rafa, siempre 
va a tener que ser la opinión mezclada, la opinión dialo-
gada, la opción cribada, como se quiera decir. Yo creo 
que esto es una posición, no sé si radical, pero desde 
luego determinante.

Los referentes 

A partir de allí conectaría con una característica muy 
nuestra que es la poca atención al arte contemporáneo. 
A la hora de trabajar, parece en general, en los cursos o 
la gente que se te acerca, que hay una demanda de re-
ferentes, de cuál es tu inspiración, cuál es tu lugar; una 
especie de avidez que en realidad nosotros no tenemos; 
mejor dicho, no es que no la tengamos, es que no la 
necesitamos, no la empleamos porque nuestro trabajo 
surge por si mismo, no necesita de nadie para inspirar-
se, para apoyarse, para colocarse, sino que el mismo 
proceso de trabajo hace surgir formas, maneras, mo-
dos. Unas veces están más cercanos a la danza, pero en 
realidad nosotros no somos expertos en danza, no ve-
mos danza contemporánea, vemos lo que puede ver un 
espectador medio en el ámbito del ARTE. Lo mismo en 
la escena contemporánea, incluso lo mismo en la per-
formance, como espectadores de performance estamos 
muy lejos de haber visto muchísimas performances, a 
pesar de que hemos visto cantidades desde hace 20 
años. ¿Qué pasa cuando alguien crea desde una posición 
que no tiene nada que ver con el entorno, con el clima, 
con la moda, incluso con el caldo de cultivo general? 
Bueno, pasa que a veces el caldo de cultivo se acerca 
más a tu manera de trabajar como es ahora, pero hace 
15 años no era así, y seguramente dentro de 10 volverá a 
pasar otra vez lo contrario. 

Claro, eso provoca una sensación bastante extraña, 
como que uno hace su carrera y llega hasta donde pue-
de llegar; pero no hace esta carrera porque le llaman a 
hacer esta carrera; ni hace esta carrera porque piense 
que está en un grupo con el que hay que correr; lo hace 
porque piensa que es el trabajo que tiene que desa-
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rrollar. El caso es difícil de explicar como artistas; el no 
tener referentes, inspiraciones, modelos, yo creo que 
nuestros modelos están fuera del arte, sinceramente, 
y ni siquiera los traemos a la mesa de trabajo, sino que 
son las cosas que nos gustan a cada uno, cosas de nues-
tro ámbito privado, a nivel personal. Creo que esto es 
difícil de entender hoy en día: el artista que va sin sus 
referentes, el artista que no tiene su lista de 20 artistas 
preferidos, el artista que no te obliga a ver este libro, 
aquel catálogo o esta exposición, el artista que le gustan 
cosas que normalmente a los artistas no le gustan. 

Esto descoloca, genera inquietud, malestar.

La sensación que tengo yo ahora que cuentas esto, des-
de mi punto de vista, es que claro que hemos tenido 
referentes y claro que nos hemos interesado, pero eso 
ha servido en un momento dado probablemente hace 15 
años para colocarnos en una tesitura, en un terreno que 
nos interesaba. Creo que el punto de partida de donde 
hemos salido sí que está soportado por una serie de 
decisiones, elecciones, dejar atrás cosas, que pudimos 
seguir en base a gente y planteamientos que nos intere-
saban. Pero es verdad que a partir del momento en que 
te colocas en una posición, que ya estás en el punto de 
partida de tu camino, de tu desarrollo, allí ya “tira mi-
llas”, allí es lo que tú has descrito. 

Tú podrías haber hecho videoarte, yo podría haber segui-
do con las instalaciones, y en un momento dado en base 
a gente que nos interesaba pues vas tomando decisiones 
y te vas alejando de ese tipo de lugares y vas empezando 
tu propio caminito a tu aire. Y allí, cada vez que vas más 
en el caminito a tu aire, cada vez menos tienes en cuenta 
las modas del arte. Te gustan las cosas que te gustaron en 
su momento y que te hicieron salir de una posición o de 
otra, pero es verdad que estas cosas no las tienes encima 
de la mesilla de noche para ver por dónde tiras. No, tie-
nes que seguir por tu propia cuenta. 

Sí, es un poco paradójico, porque creo que hemos vivido 
una época en España a finales de los 70 y principios de 
los 80, donde hemos pasado de no tener ningún tipo de 
información artística a tener de golpe toda la información 
artística. Hemos pasado de ser un país donde no había 
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ningún museo de ARTE CONTEMPORÁNEO en ninguna 
ciudad, a estar ahora saturados de Centros de Arte. 

Esto, creo que generó – tú lo viviste en tu época de “A 
Ua Crag” y yo en mi época post-facultad – el artista 
de revista; es decir, había que estar permanentemente 
mirando el FlashArt, o el Art in America, a ver qué coño 
pasa aquí. De repente, igual que la moda, el arte tenía 
sus flujos y sus reflujos, y, claro, eso provocó una inmer-
sión absoluta en lo que eran las corrientes de arte in-
ternacional que con anterioridad a los años 80 este país 
estaba al margen. También lo que provocó fue una ne-
cesidad de estar a la moda que ha generado muchísimo 
daño, que ha creado unos movimientos muy artificiales, 
muy falsos, de copia de la copia de la copia. Nosotros 
hemos crecido en este ambiente y por circunstancias 
nos hemos salido. 

Se ha producido por el camino un efecto paradójico: a 
pesar de que nuestra adscripción inicial podría ser en 
el terreno español el grupo ZAJ, y en el terreno inter-
nacional el grupo Fluxus, la situación en la que estamos 
ahora es que somos antiZaj y somos antiFluxus. Bueno, 
en cierta manera se nos podría denominar así, ya que 
desarrollamos estrategias que ni ZAJ ni Fluxus admitirían 
nunca como herramientas de trabajo. 

Sin embargo, creo que es un orgullo. Prefiero partir de 
un sitio e ir a un lugar sin tener que repetir un cate-
cismo, a estar permanentemente repitiendo una nor-
mativa que ni siquiera es la que uno ha descubierto; 
en realidad, es la herencia de mis abuelos. Bienvenida 
sea, pero creo que uno tiene que evolucionar, tiene 
que arriesgarse, tiene que ser capaz de enfrentar a los 
contrarios, de trabajar con las contradicciones. En de-
finitiva ese es el trabajo creativo, saber solucionar las 
contradicciones; tener claro que el camino es por el 
Norte pero sin embargo darse cuenta de que por el Sur 
también se va bien. Cómo conjugas esto, que en la vida 
occidental es imposible, en la vida de los negocios, o 
vas por arriba o vas por abajo pero no vas por los dos 
sitios a la vez. Ojalá el arte o la creación pueda, si no 
solucionar, al menos plantear una posibilidad  de re- 
corrido Norte/Sur simultáneamente. 
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Es un poco triste que determinados artistas sigan em-
peñados en determinados presupuestos que por muy 
antiartísticos que hayan sido, al final se acaban convir-
tiendo en dogma. 

Yo creo que un punto clave, que nosotros hemos incor-
porado en el bagaje que podíamos traer en relación a 
nuestras referencias originales, es el tema del público. 
Es decir: LOS TORREZNOS tienen en cuenta al público, y 
la performance en términos dominantes o generales no 
tiene en cuenta el público. 

Para mí es una elección importante, interesante y muy 
esencial, en el sentido de que tener en cuenta al pú-
blico significa que el trabajo que hacemos se completa 
o se realiza realmente en relación con el público. Esto 
se puede decir de cualquier cosa, pero una cosa es 
que se diga a posteriori y otra que se tenga en cuenta a 
priori; en el sentido de que nosotros cuando construi-
mos una pieza, un trabajo, estamos teniendo en cuenta 
cómo manejamos la atención del público para que la 
experiencia que queremos plantear pueda producirse. 
No que se entienda literalmente en el sentido de lo 
que decimos, porque no jugamos en un lenguaje literal, 
prácticamente nunca o si lo utilizamos siempre tiene 
una doble lectura y siempre es un engaño. Con el pú-
blico no trabajamos para explicarle o masticarle lo que 
queremos decir, aunque a veces parezca esto lo que se 
está intentando es crear un campo de interpretación 
posible y un campo de interpretación donde cada cual 
va a poder sacar muy diferentes lecturas. De hecho 
también sabemos que nuestros trabajos son odiados 
o son amados, pero casi no hay zona intermedia; creo 
que tiene que ver con esta oferta que hacemos, te 
vamos a plantear este campo de juego, no es que yo 
piense mi obra y haga una cosa bonita o fea, aburrida 
o divertida, no, es que te estoy planteando un campo 
de juego en el que tienes que entrar. De alguna manera 
creo que por allí me parece que hay un elemento clave 
y diferencial nuestro en relación al contexto perfor-
mático, al contexto de dónde venimos. Incluso en las 
Artes Escénicas, porque lo teatral, aunque haga este 
juego de la comunicación con el público, suele jugar en 
otros niveles de literalidad. 
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Hace poco repasábamos ese libro tan fantástico de en-
trevistas con Marcel Duchamp, porque de hecho Marcel 
Duchamp es como el antiMarcel Duchamp, es un libro 
que parece que está escrito por el enemigo de Marcel 
Duchamp, y es muy bonito por eso, ¿no?. Él decía que 
la idea del aburrimiento en el arte le parecía una idea 
fantástica, pero, claro, estamos hablando de los años 
50; ojalá se le hubiera ocurrido a él hacer una cosa 
aburrida, pero, claro, a esa idea llevamos 50 o 60 años 
dándole grasa. Sí, está muy bien, pero hay otras ideas 
también. Seguir apoyando el interés en el aburrimiento 
es un arma de dos filos porque se aburre quien se abu-
rre y depende de lo que hayas visto te puedes aburrir 
o no, y evidentemente un espectador poco avezado en 
estas cosas seguramente se aburrirá mucho más que otro 
que está un poco más informado, leído. En una situación, 
digamos, intermedia, para nosotros esa incidencia en el 
aburrimiento ha dejado de tener sentido. Frente a esta 
estrategia hemos desarrollado otras. 

Hemos desarrollado el humor como un arma de trabajo, 
de acercamiento y de comunicación. Hemos desarrolla-
do la constricción como mecanismo, que ya viene de la 
poesía clásica y de lo que es toda la poesía europea: en 
cuanto una mayor normativa impuesta, una mayor capa-
cidad de poder encontrar en el desierto lo inencontra-
ble, una especie de reto. Hemos desarrollado también la 
síntesis, la simplificación, la eliminación absoluta de todo 
tipo de aparataje con el cual se estaba cargando de peso 
la performance durante todos estos años. Nosotros ha-
cemos cosas solos prácticamente sin nada, con nosotros 
mismos: llegar allí implica un enorme esfuerzo por quitar. 
Una de las cosas que primero se aprende es que es mu-
cho más fácil hacer cosas añadiendo que quitando, salen 
mucho antes: pones juntas una grabadora, un proyector, 
un teléfono, una mesa y una silla, lo mueves todo y ya tie-
nes algo? Nuestra manera de concebir la creación ahora 
es justo al revés: quitas todo, te quedas con nada y a ver 
qué sale, a ver qué puedes hacer desde ahí...

Frente a esta estrategia del aburrimiento, del autismo del 
performer post años 70, nosotros nos hemos colocado 
en una posición radicalmente opuesta. Esto nos plantea 
desde fuera muchas críticas, muchas dudas de cuál es, 
dónde está realmente nuestro territorio. Mientras sean 
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territorios que a nosotros nos sigan dando cancha, bien-
venidos sean. Cuando dejen de serlo, ya veremos. 

Elementos claves en nuestro trabajo 

El Humor. La Intensidad. La Energía. La Repetición. El 
Límite. La Simplicidad. La Presencia, que es evidente 
porque es como la propia condición, etc... 

Sobre esta base que tenemos, yo creo que todos estos 
puntos funcionan entre otras cosas porque van en la 
misma dirección de la que venimos hablando, la volun-
tad de hacer un ejercicio de comunicación con toda la 
ambigüedad que puede llevar el tema. 

Por ejemplo, el humor: no somos cómicos, no somos 
humoristas, ya nos decían “si cedierais en algunos deta-
lles podríais estar en la televisión” (evidentemente es un 
comentario de doble filo por lo menos, sino triple). 

Creo que no. No sé si podríamos o no estar en la te-
levisión, pero es que la sensación de este tipo de co-
mentarios es que nos parecemos a dúos de humoristas. 
Entonces no se ha entendido el tipo de trabajo que se 
hace o se ha entendido muy parcialmente. Lo cual entra 
dentro de lo posible con muchísima frecuencia, pro-
bablemente sea lo más habitual. Pero ya que tenemos 
la posibilidad de decir lo que pensamos. Está claro que 
nuestro manejo del humor es un manejo meramente 
estratégico. Para poder conducir a las personas a un lu-
gar que nos interesa, para poder conducir una reflexión 
o un campo de reflexión a una zona que nos interesa. 
Está bien que sobre el trayecto, alguien, el público, se lo 
pueda pasar bien o le pueda resultar absurdo, irónico, 
patético, todos estos elementos que manejamos. Pero 
en el fondo todo este trayecto que se hace más confor-
table, y que se hace más atento por el uso del humor, en 
realidad lo que pretende es que las personas, sin darse 
cuenta, se coloquen en posiciones, en situaciones o 
en campos de reflexión que son los que nos interesan. 
Nuestro objetivo no es ser graciosos. Creo que en ge-
neral esto lo tenemos claro fundalmentalmente porque 
no pensamos las cosas desde un punto de vista humo-
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rístico, de hacer gracia, sino pensamos las cosas desde 
el punto de vista de cómo crear una situación, cómo 
trabajar un contenido, cómo poner en juego un tema y 
desde allí jugamos con la ambigüedad, con la ironía, etc. 

¿Qué piensas tú del humor? 

Creo que, como una de nuestras claves es la accesibi-
lidad, a gente que o bien no le interesa el ARTE CON-
TEMPORÁNEO, o bien le interesa poco, esa accesibilidad 
hay que conseguirla de alguna forma. El humor, sin ser 
nosotros personas humorísticas, es una estrategia que 
surge del trabajo dual: hay una chispa que nace de una 
relación entre dos individuos, pero lo interesante es 
que va mas allá de nuestras personalidades. La pareja 
de cómicos es algo que está instaurado, forma un ar-
quetipo, no hay el trío de cómicos, es raro que haya un 
trío de cómicos. Creo que este acercamiento al humor, 
que no ha sido algo prentendidamente buscado sino que 
ha sido natural, nos permite esta accesibilidad a mucha 
gente, y también nos permite introducir mas allá del 
humor este aspecto más ácido, más molesto que puede 
tener el arte contemporáneo de contar una verdad, una 
serie de verdades, una serie de pensamientos, de otra 
forma. Te ríes, pero sé consciente de que te ríes de algo 
que no es para reírse aunque nos riamos todos. 

Todos los mecanismos, las herramientas que has citado, 
nos permiten poner en pie trabajos que lo que buscan 
es un público cómplice, pero también lo que buscan 
es no ser cómplice con el público. Es un territorio muy 
difícil y a veces uno acierta más y unas veces acierta 
menos; este es el riesgo que estamos corriendo: pode-
mos acabar siendo unos malos cómicos o unos malos 
artistas, pero merece más el riesgo ésto que ser unos 
artistas postfluxus, aburridos y sin discurso propio. No 
nos interesa, no tiene el más mínimo interés seguir en 
este cajón. Creo que con el paso de los años estamos 
muy lejos del trabajo de nuestros referentes. Para mí es 
un logro, a pesar de que no nos entendamos; lo consi-
dero una muestra de “ser consecuente con lo que uno 
hace”. Creo que hay que intentar que los referentes no 
quemen, no invadan, no consigan cuartar el márgen de 
libertad, de terreno; y luego también es cierto que nos 
movemos en un territorio, el español, muy dado a los 
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prejuicios, muy poco permeable a mezclar, a jugar, a 
tontear, si quieres, en el mejor sentido de la palabra. 

Hay una cosa que estaba pensando al principio que es 
el caso de Sorolla. Ahora hay una exposición de Sorolla 
en el Prado, siempre ha sido un pintor desprestigiado 
desde la crítica contemporánea y es interesante por-
que ahora se está como intentando recuperar a Sorolla 
como un gran pintor. Al menos lo que yo he leído, diga-
mos, que sí Sorolla está en el Prado, por fin los lienzos 
que pinto para la Real Sociedad Española en Nueva York 
que nunca se llegaron a exhibir en el Prado, que era una 
de las condiciones por las que los pintó, se exhiben en 
el Prado. Realmente se pueden ver pinturas de Sorolla, 
que no es el pintor de las playas y de las señoras con 
sombreros; pero claro, es como que se reinvindica So-
rolla desde Sargent, que es el pintor inglés del XIX, gran 
virtuoso de la pintura. Sargent y Sorolla, grandes maes-
tros de lo que es la luz. Pero el problema es que nadie 
encuentra realmente una razón de peso para contrade-
cir a Unamuno, que era uno de los grandes críticos de 
Sorolla frente a Zuloaga. Vamos, son tonterías caseras, 
pero creo que son unos ejemplos perfectos de cómo 
todavía hoy en día, 100 años más tarde, no se encuen-
tran razones de peso para decir “mira, este pintor es un 
pintor fabuloso, pero es un pintor fabuloso por las razo-
nes que nosotros vamos a decir, no porque se parezca 
a éste o aquel y porque estos en su país son famosos“.  
Bueno, da la sensación que los pocos que aquí consi-
guen despuntar, les lleva una vida entera, como el caso 
de Valcárcel Medina, o como el caso de Luis Gordillo, 
que a mí me parece un pintor en extremo interesante, 
y con esas, somos incapaces de transportar este valor 
fuera, fuera de las fronteras de nuestro país. Nosotros al 
menos tenemos la suerte de poder salir fuera... 

Narrativas de LOS TORREZNOS 

Si tenemos que describir o ilustrar cómo es nuestra 
narrativa en relación al tipo de trabajo que hacemos. 
¿Cómo es nuestro proceso de creación, de construc-
ción de una pieza? En este sentido, nosotros partimos 
de un tema, el eje conceptual es prioritario para noso-
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tros en términos generales. Normalmente hay una fase 
de exploración conceptual en la que contrastamos, 
dialogamos las distintas posibilidades, asociaciones, de-
rivaciones que tiene esta idea, este concepto, llámese el 
dinero, llámese la cultura, llámese el poder... 

En función de lo que se haya decidido y a partir de tener 
un mapa de ideas, de referencias, de posibilidades, de 
asociaciones conceptuales empezamos un trabajo de 
improvisación: cómo traducimos estas ideas, qué for-
mas les podemos dar, qué formas admiten; y allí ya se 
empieza a ver, a poner en juego, a practicar y sobre lo 
que se hace se sigue pensando, se empieza a seleccio-
nar hasta que finalmente seleccionamos ideas y accio-
nes en general en 2 direcciones: 

1. En una posibilidad de construcción de piezas que lla-
mamos de carácter sumatorio, como es La Cultura, que 
es una pieza que se va construyendo como una suma de 
acciones organizadas por distintas temáticas, en una se-
cuencia que nos parece interesante.

2. Y otro tipo de construcción de ideas que sería más 
esencial que el paradigma igual de nuestro trabajo en 
este sentido son 35 Minutos donde solamente se cuen-
ta, etc., pero en todo caso después de este trabajo se 
construye la pieza.

Podríamos hablar de BAJO QUÉ CRITERIO HACEMOS EL 
ITINERARIO, LA SECUENCIA, esa narrativa que no es un 
narrativa literal pero sí que tiene una lógica, 

Se podría decir que los temas que nosotros elegimos son 
temas pretendidamente universales de los cuales podría 
hablar cualquier persona. Ahora estamos pensando traba-
jar sobre el clima, sobre el desierto, sobre el público. Son 
cosas sobre las que cualquier persona que se sentase a 
pensar un poco podría decir muchas cosas, no se nece-
sitan ni conocimientos ni habilidades especiales. Eso nos 
gusta, que el territorio de trabajo sea muy amplio, esto es 
lo que permite entrar en una conexión mucho más inme-
diata con la gente, es algo que todo el mundo conoce. 

Y eso lo que también nos permite es que con una he-
rramienta tan específica de análisis se pueda incidir en 
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aspectos que bien por contraste, bien por decisión, 
bien por duración se salen de lo que es la normativa. 
Pero que, paradójicamente, siguen teniendo que ver 
con el tema principal: es como si uno tuviese un bistu-
rí para analizar La cultura; ¿por dónde le entro?, ¿por 
dónde la pincho?,  pues pruebas. En esto también con-
siste la metodología de la improvisación, que es una 
herramienta que nosotros traemos e incorporamos del 
mundo performativo. 

Lo que pasa es que mientras la performance ortodoxa 
la hace pública, nosotros la hacemos privada. Noso-
tros hacemos mucho trabajo performativo de puertas 
adentro. Lo que se ve es el resultado de mucho traba-
jo previo. Hay cosas que podrían haber sido públicas, 
pero por decisión propia pensamos que no están sufi-
cientemente elaboradas desde lo que es nuestra pers-
pectiva. Creo que en este sentido el tamiz conceptual, 
el filtro critico y  el análisis “dramático” del material es 
fundamental. Nosotros pasamos todo lo que hacemos 
por una criba que lo que hace es permitir una desti-
lación, a veces más interesante a veces menos, pero 
este jugo que queda como resultado de un trabajo 
para nosotros es fundamental. En esto nos diferencia-
mos mucho de un trabajo donde la improvisación como 
herramienta fundamental de conexión con el mundo 
es lo que prima. Hace tiempo que dejamos de hacer 
esto, hace tiempo que le hemos dado más cancha, más 
importancia a lo que es el análisis de los diferentes ha-
llazgos. Y tal vez por que lo que en un principio puede 
parecer una fuente de libertad, de mayor conexión con 
el mundo interior, en perspectiva lo que provoca es 
una repetición permanente con las mismas cosas, es 
como que si todo este trabajo expontáneo sin filtro no 
tuviera una reflexión posterior, no consiguiese madu-
rar, avanzar, dar un paso.

Yo creo que a todos lo que llevan tiempo haciendo co-
sas se les puede decir que se repiten, a nosotros se nos 
puede decir que en muchos sentidos nos repetimos. 
Pero ya que nos repetimos, vamos a repetirnos bien, 
vamos a hacerlo de una manera explícita y premedita-
da, no vamos a hacer como que estamos haciendo una 
cosa, como tú decías, improvisada o espontánea cuando 
este carácter espontáneo en frente de un público es 
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una cosa tan resbaladiza y que tan facilmente cae en un 
sistema de repetición no consciente. 

En nuestro caso, el hecho de preparar, de trabajar so-
bre una partitura, de trabajar con una preparación cada 
pieza, de análisis y de medida, una construcción por 
partes, creo que organiza un lenguaje, un estilo que en 
cierta medida se repite. Pero en todo caso el valor de 
un trabajo no está en el hecho de que sea completa-
mente distinto a lo anterior que has hecho. Eso puede 
ser un valor, pero no es el valor que más me importa; el 
valor que más me importa es que independientemente 
de que tenga el mismo estilo, o no, me está contando 
algo, me está transmitiendo, me está emocionando, me 
interesa porque tiene elementos de interés en si mismo. 
Que utilice lenguajes que ya ha utilizado, estéticas que 
ya ha utilizado, esto va en opciones que a mí no me pa-
recen las principales en lo que es una tarea de investi-
gación. Quizás en un momento de tu proceso de trabajo 
personal sí. Cuando estás empezando, no lo sé, igual 
entonces sí que cuanto más pruebes, cuantas más cosas 
hagas, más diferentes, pruebas con todas las herra-
mientas que están a tu alrededor; pero no sé si yo diría 
esto hace 20 años. 

Quería añadir 2 cosas:

Una es: en este proceso de creación, de construcción 
de narrativa, nuestra y en relación a los contenidos. 
Creo que trabajamos con los tópicos, creo que hay una 
predilección por el tópico, una predilección por el lu-
gar común, una predilección por la evidencia. Y lo que 
puede llegar a ser interesante en nuestro trabajo es 
que trabajando con el tópico, con el lugar común o evi-
dencia, por nuestra insistencia, por nuestra repetición, 
conseguimos darle la vuelta. 

Un poco la idea que decía Miguel Copón de trabajar so-
bre la estupidez: hacer evidente lo evidente, creo que 
ese es un mecanismo importante nuestro. 

El otro tema, el tema del ritmo. Creo que en cuanto a 
forma de construcción de nuestros trabajos, la estruc-
tura y el ritmo son dos elementos que tenemos muy en 
cuenta, esto igual visto desde determinados ojos dicen  
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“no sé donde se ve, donde se encuentra el ritmo”. Pue-
de parecer muy pesado, pero no desde nuestra óptica. 

Creo que hay un componente de trabajo musical pero no 
desde el ámbito del solfeo sino desde un ámbito mucho 
más estructuralista, de cómo se entiende la construc-
ción musical: una sucesión de pautas ordenadas de una 
determinada forma lógica que acaba generando una so-
noridad audible, reconocible. Claro, esto lo que nos hace 
es estar en las fronteras, supuestamente, del arte sonoro, 
de la poesía fonética, territorio que conocemos pero que 
tampoco tenemos ningún interés en meternos de cabeza; 
son ámbitos que están allí y que no nos interesan más allá 
que poder disfrutarlos como espectadores. 

También lo que es interesante es que todos estos ám-
bitos, de la música, de la ejecución, el gesto, la inter-
pretación están hechos desde lugares también muy 
comunes; no hay una formación ni musical, bueno, 
actoral en tu caso sí, pero no creo sea algo que traes 
aquí, no está presente en un sentido dramático; eso 
hace que el intérprete trabaje desde un lugar muy nor-
mal, desde lo que uno es, y supuestamente esto nos 
permite un nivel de naturalidad que para un actor es 
extraño, un territorio ajeno. 

Si afináramos mucho, es una trampa, ejercemos una na-
turalidad como para crear esta complicidad de la que se 
hablaba antes, pero está claro que es una naturalidad 
premeditada y deliberada; no es una naturalidad espon-
tánea aunque muchas veces parece que es espontánea 
pero está todo interpretado. Es una interpretación natu-
ral, lo que pasa es que estas palabras que hemos dicho 
cuando las leamos, si las lee otra persona se puede hacer 
una idea completamente diferente de lo que realmente 
hacemos. Es complicado; no sé si realmente la manera de 
describir lo que hacemos podría ser la de Rodrigo García, 
o la de cualquier artista de escena, no sé; es difícil des-
cribir lo que se hace para que quien lo lee o lo escucha 
no se haga una idea del tipo: “bueno, pues claro, una 
partitura, pues sí, como todo lo que tiene que ver con el 
teatro, con la música, con la danza”. Y sin embargo para 
nosotros es una herramienta muy concreta y diferencial 
de otro tipo de cosas que conocemos, pero bueno, eso 
es un problema que tenemos que ir afinando. 
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Si tu lees a Passolini o a Godard hablando sobre sus 
películas, y no has visto nada de ellos, no te puedes 
imaginar en absoluto el resultado, te haces una imagen 
que no tiene nada que ver con el trabajo real. Passolini 
hablaba muchísimo de religión en su época de la Pasión 
según San Mateo, y desde ahí eres incapaz de imaginarte 
la película. Godard más complejo todavía, es imposible 
visualizarlo desde su propio discurso; lo puedes empe-
zar a entender si has visto su trabajo. 

Creo que esta reflexión tiene que estar acompañada 
después de haber visto nuestra obra, sino es compli-
cado, es muy ambígüo todo lo que se cuenta. Una par-
titura, sí, para nosotros es fundamental. No podemos 
hacer un trabajo sin partitura, pero ¿qué es realmente 
una partitura? 

Es un guión pero ¿cómo se define este guión?, porque 
claro, la gente cuando ve un trabajo nuestro dice “pero 
lo estáis improvisando”. Siempre cabe la duda de que 
sea una improvisación. 

Pero creo que esto es una cosa a tomarse bien. 

Por supuesto sí. Sin embargo estamos diciendo, porque 
es así, que es una partitura, pero cuando se ve es difícil 
identificar esta partitura. 

Yo creo que es una partitura que, al día de hoy, si no 
está leída por nosotros, es difícil que otros puedan sa-
car toda la información. No hay claves suficientes como 
para que se pueda entender.  

Transcripción del texto presentado en el seminario 
VERBO Conjugado. Julio, 2009.
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lery of York University, Toronto (2008); Malmö 
Konsthall (2015). Participou também de exposi-
ções coletivas no Museu de Arte Moderna, São 
Paulo (2001, 2008, 2009, e 2013); Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2004); 
Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami 
(2006); Fundación Jumex, Cidade do México 
(2010); Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro 
(2002, 2011); Guggenheim Museum, Nova York 
(2014); Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madri (2014–2015). A artista participou 
também da 28ª Bienal de São Paulo (2008); 
Trienale Poli/Gráfica de San Juan (2009, 2012); 
8th Berlin Biennale (2014). 

Carla Zaccagnini (1973, Buenos Ai-
res) has a BFA in Visual Arts from the 
Fundação Armando Alvares Penteado 
in São Paulo. She also received an MA in 
Visual Poetics from the Universidade de 
São Paulo. She has held solo exhibitions 
at the Museu de Arte da Pampulha, Belo 
Horizonte (2002); Museu Victor Meire-
lles, Florianópolis (2005); Art Gallery of 
York University, Toronto (2008); Malmö 
Konsthall (2015). She has participated in 
group shows at Museu de Arte Moder-
na, São Paulo (2001, 2008, 2009, and 
2013); Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (2004); Cisneros Fon-
tanals Art Foundation, Miami (2006); 
Fundación Jumex, Mexico City (2010); 
Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro 
(2002, 2011); Guggenheim Museum, 
New York (2014); Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
(2014–2015). She has taken part in the 
São Paulo Bienal (2008); Trienale Poli/
Gráfica de San Juan (2009, 2012); 8th 
Berlin Biennale (2014). c
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Aquilo que perturba na performance é que 
está ali alguém (pior se sozinho), diante de ou-
tros (pior se poucos), realizando um ato que 
é para mim. Gera culpa se não me interessa 
e embaraço se resulta desinteressante (o que 
não é necessariamente coincidente). Nos pri-
meiros casos costumo ficar parada quieta, me 
ocupando de fixar o pensamento num alvo que 
preciso gravar na memória, como a consulta 
ao dentista marcada para a mesma semana 
ou um item que não pode faltar na próxima 
compra de supermercado. A culpa parece que 
sobe pelos pés, como o frio. E com a mesma 
insistência com que repassava uma lista ou a 
agenda, me concentro em procurar pontos de 
contato com aquele desenrolar de ações que, 
apesar de mim, parece que me está dedicado. 
Como um presente caro de que não preciso, 
ou um bolo caprichado em minha homena-
gem, com recheio de coco. 

Não é só porque dura e acontece ao 
vivo que a performance é mais incômoda do 
que uma má pintura, uma má fotografia, um 
filme ruim e até uma má peça de teatro. É 
que, por algum mecanismo que ainda não en-
tendo, me implica, me diz respeito ou diz de 
mim. Talvez seja a falta de palco. Talvez a luz 
acesa. E os olhares que se cruzam com os ou-
tros que assistem, todos como aniversariantes 
com o embrulho desfeito ou o prato de papel 
pesando nas mãos. 

O embaraço é ainda pior. É como quando 
cantam parabéns num restaurante cheio e só 
eu não aplaudo, reparando no fogo das velas 
com exagerada atenção e revelando, a con-
tra-gosto e pelo silêncio, a posição central na 
comédia. Ou como quando meu primo, aquele 
com quem compartilhei a infância, declara 
orgulhoso uma de suas convicções fascistas, 
e se demora na defesa de pormenores, numa 
lista de exemplos e citações, em comentários 
machistas, racistas, conservadores e bélicos, 
com toques de humor sem requinte. E já não 
há elogios à execução primorosa de uma recei-
ta de família que possam salvar a ceia. Ou, pior, 

The perturbing thing about perfor-
mance is that someone is there (worse, 
if alone), in front of others (worse, if 
only a few), presenting an act which 
is for me. It gives rise to guilt if I am 
not interested and embarrassment if 
it turns out to be uninteresting (which 
are not necessarily coincident). In 
the first case I tend to get quiet and 
motionless, focusing my thoughts on 
some subject that I need to commit 
to memory, like a dental appointment 
scheduled for next week or an item 
that I have to buy the next time I’m at 
the supermarket. It seems that the 
guilt starts in my feet and rises, like 
the cold. And with the same insistence 
with which I peruse a list or schedule 
book, I concentrate on seeking points 
of contact with the development of 
actions which, despite myself, seem to 
be dedicated to me. Like an expensive 
gift that I do not need, or a beautiful 
cake in my honor, with coconut filling.

What makes a performance 
more bothersome than a bad painting, 
photograph, film or even a theater 
play is not just that it lasts for some 
time and takes place live. By some 
mechanism that I still do not under-
stand, it involves me, it talks to and 
about me. Maybe it’s the lack of a 
stage. Maybe because the lights are 
on. And the looks that are exchanged 
with the other observers, each one 
looking like it was their birthday party, 
holding a piece of crumpled gift wrap-
ping or a paper plate.

The embarrassment is even 
worse. It’s like when they sing happy 
birthday at a crowded restaurant and 
I’m the only one not clapping, looking 
at the fire of the candles with exagger-
ated attention and revealing, against 
my will and by my silence, my central 
position in the comedy. Or like when 
my cousin, the one I shared my child-
hood with, proudly declaims one of his 
fascist convictions, and goes on to give 
it a detailed defense, a list of examples 
and citations, in male-chauvinist, rac-
ist, conservative and bellicose com-
ments, with crude touches of humor. 
And at that point there is no longer any 
amount of praise about the wonderful 
execution of a family recipe that can 
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não há empanada, nem as mais tradicionais (de 
carne cortada a cuchillo) nem as mais inova-
doras (que em geral não pedimos), que possa 
salvar uma reunião entre amigos à que o tenha 
levado de contrabando.

Por que será que, na eventualidade de 
uma performance, me sinto entre amigos e 
diante de um primo meu? Que relação é essa 
que, curiosamente, me une aos demais es-
pectadores como se os tivesse escolhido e ao 
performer como se não tivesse outra escolha? 

O melhor seria, me ocorre agora, 
aplaudir e cantar junto, talvez olhando fixa-
mente para alguém na diagonal e confundin-
do as outras mesas que já não poderiam de-
tectar o aniversariante. Mas uma vez posta a 
coisa em marcha ninguém está a salvo. A falta 
que faz o desnível do palco! Lembro que mui-
tos anos atrás, os primeiros amigos dos meus 
pais que nos visitaram em São Paulo, assistin-
do a uma dessas cenas de aniversário em um 
restaurante do centro, perguntaram como se 
dizia bolo, em português. E a partir da res-
posta mentirosa, provavelmente vinda do meu 
pai, começaram a gritar compassadamente: 
“Bunda! Queremos bunda!”. 

Temo sempre que se trate de uma des-
sas performances que querem desfazer limites 
incluindo na trama o observador. Basta que 
um falso primo te olhe ou aponte, te dirija a 
palavra ou pegue pela mão. Depois, todos os 
esforços para evadir a responsabilidade com-
partilhada pela farsa são inúteis. Pior, qualquer 
reação, da mais delicada à mais seca ou rude, 
fará imediatamente parte de uma narrativa 
aberta que, a partir desse momento, ajudamos 
a escrever. Todos te olham e é você, sou eu, 
ator de mim mesmo, o aniversariante agrade-
cendo um presente sem direito à troca.

O que perturba é a distância que nunca 
é segura. Não há o outro lado, a outra mar-
gem de onde olhar sem estar ao alcance. Não 
há o esconderijo escuro da sala de cinema ou 
a cumplicidade temporária da classe econô-
mica, em que se pode rir ou chorar com os 

save the party. Or, what’s worse, there 
is no meat pastry, neither the more 
traditional ones (with hand-cut meat) 
or the more innovative ones (which we 
generally don’t request), which can 
save a get-together among friends that 
I have smuggled him into.

Why is it that, in the eventuality 
of a performance, I feel I am among 
friends and in the presence of my 
cousin? What relation is this, which, 
curiously, connects me with the other 
spectators as though I had chosen 
them, and to the performer as though 
there had been no other choice?

It now occurs to me that the 
best thing would have been to clap 
and sing together with the group, per-
haps staring a bit sidewise at some-
one, and thus confusing the people at 
the other tables who would no longer 
be able to tell who the singing was for. 
But once the thing gets rolling, no one 
is safe. Oh, how one misses the raised 
stage! I remember many years ago, 
the first friends of my parents who 
visited us in São Paulo, watching one 
of these birthday scenes in a restau-
rant downtown asked how you said 
bolo [cake], in Portuguese. And based 
on the bogus response, probably 
coming from my father, they began to 
loudly chant: Bunda! Queremos bun-
da! [Toosh! We want toosh!]

I’m always afraid that it will be 
one of those performances that aim 
to break down the borders, including 
the observer in the plot. It’s enough 
for a traitorous cousin to look at you 
or point, say a word to you or take you 
by the hand. Afterwards, every effort 
to evade your shared responsibility 
in the farce is useless. Worse yet, any 
reaction, from the most delicate to the 
driest or rudest, will immediately be 
part of an open narrative which, from 
that moment onward, we help to write. 
Everyone is looking at you, and it is 
you, it is I, the actor playing the part of 
myself, the birthday girl saying thanks 
for a gift that cannot be exchanged.

The perturbing thing is the 
distance that is never safe. There is 
no other side, the other place from 
which one can watch while remaining 
aloof. There is no dark hiding place 
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filmes mais ralos, sem juízo. Ali, especialmen-
te em vôo, toda defesa é suspensa, todas as 
armas descansam. Na frente da tela pequena, 
ainda que os braços encostem em braços 
alheios, posso chorar em quase qualquer 
filme besta, inevitavelmente nas cenas com 
discursos e aplausos. Flutuo e tudo flutua co-
migo e me entrego, com a certeza de que o 
filme é inofensivo e que estar ali dura pouco, 
é impossível para além de um tanque cheio. 
Os aplausos! Me emocionam especialmente 
aplausos e multidões. 

De performance, ao contrário, me cuido. 
Há ali algo à espreita, algo de ardil ou de ofídio, 
que em qualquer distração me abocanha ou 
me abraça. Até fugir é impossível e o melhor é 
manter-se parado e quieto, esperar que passe 
contando números ou enumerando itens de 
longas listas, em silêncio. Contando números 
como se fossem velas acesas. Sem deixar que o 
reflexo do fogo nos olhos levante suspeitas. 

like at the cinema, or the temporary 
complicity of the economic class on 
the airplane, where one can laugh or 
cry at the shallowest films, with no 
judgment. There, especially during 
flight, every defense is suspended, the 
armor comes off. In front of the little 
screen, even though my arm is resting 
against someone else’s, I can cry at 
almost any stupid film, inevitably at the 
scenes with speeches and applause. 
I float and everything floats with me 
and I surrender to it, with the certainty 
that the film is harmless and I will not 
be there for long, since it’s impossible 
to fly beyond the capacity of the fuel 
tanks. The applause! I am especially 
moved by applause and crowds.

In regard to performance, how-
ever, I’m cautious. There is something 
lurking for me there, something sneaky 
or snakelike, which at any distraction 
will bite or grasp me. Even escape is 
impossible and the best thing is to 
remain still and quiet, waiting for it to 
end while counting numbers or enu-
merating items of long lists, in silence. 
Counting numbers as though they were 
burning candles. Without allowing the 
reflection of the candle flames in your 
eyes to raise suspicions.
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-USP e integrante do Grupo de Estudos Arte e 
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Santa Marcelina, 2012).
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Museu de Arte Moderna – São Paulo 
(MAM-SP), and Comunismo da Forma 
(Galeria Vermelho, 2007). His mas-
ter’s research dealt with the relations 
between contemporary performing 
actions, history and re-enactment 
(Faculdade Santa Marcelina, 2012).
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O que poderia ser percebido como qualidade 
comum às performances que aconteceram no 
dia 24 de julho de 2012 durante a 8a edição da 
VERBO? Para além de delimitações de identi-
dade geográfica, que no fundo pouco dizem 
da prática de cada artista (eram quase todos 
holandeses1, a não ser por Rose 
Akras, brasileira radicada em 
Amsterdam), ao fim das cerca 
de três horas ininterruptas de 
apresentações eram eviden-
tes, para quem ali esteve e se 
deixou envolver, não só a diver-
sidade, mas a sofisticação das 
ações exibidas. Trata-se de uma complexidade 
de linguagem e de um estatuto para a relação 
com o público que são consequências, tanto 
de uma já centenária história como também e, 
especialmente, de seus desenvolvimentos re-
centes, particularmente a partir da década de 
1990, com as sucessivas retomadas e resgates 
que salvaram a performance de se tornar ape-
nas um “gênero”, ensimesmado e voltado para 
suas próprias conquistas (como aconteceu 
com a gravura ou a arte tecnológica, entre ou-
tros exemplos), ou então um termo esvaziado 
de conteúdo (caso da “videoarte”, que para o 
bem e para o mal escapou das próprias fron-
teiras de sua nomenclatura).

Para os artistas de performance hoje 
concernidos com os limites do meio, um dos 
desafios parece ser o de justamente transbor-
dar para além das narrativas históricas – sejam 
as que situam suas origens nas vanguardas fu-
turistas e construtivas, sejam as mais puristas 
que a veem como uma expressão autônoma e 
auto referente apenas dos anos 1970 em dian-
te, de par com a arte conceitual.

As ações que ocuparam a Galeria Ver-
melho naquela noite de julho são a um só 
tempo parte e sintoma destes dilemas. Não só 
a performance, mas todas as manifestações 
visíveis do que se convencionou chamar arte 
contemporânea têm se perguntado se há ma-
neiras de escapar do tédio e da previsibilidade 

What quality did the performances 
given as part of the 8th edition of 
VERBO, on July 24, 2012, share in 
common? Besides the aspect of geo-
graphic identity, which essentially tells 
us little about the practice of each 
artist (they were almost all Dutch,1 

except for Rose 
Akras, a Brazilian 
residing in Amster-
dam), at the end 
of the nearly three 
nonstop hours of 
presentations, 
those specta-
tors who allowed 
themselves to 

get involved were impressed by the 
diversity of the actions as well as their 
sophistication. The performances 
were characterized by a complexity of 
language and by an aim to relate with 
the public – two aspects which are 
the outcome of 100 years of history 
coupled with recent developments, 
particularly since the 1990s, with the 
successive returns and recoveries that 
saved performance art from becom-
ing merely an introverted “genre,” 
focused on its own achievements (as 
happened with printmaking and tech-
nological art, among other examples), 
or else a term bereft of content (as is 
the case with “video art,” which for 
better or worse has escaped from the 
borders of its own nomenclature).

For today’s performance artists 
concerned about the limits of the me-
dium, one of the challenges seems to 
be that of going beyond the historical 
narratives – whether those that origi-
nated from the futurist and construc-
tive avant-garde trends, or the more 
purist ones that see performance art 
as an autonomous and self-referential 
expression that arose only in the 1970s 
and onward, along with conceptual art.

The actions that took place 
at Galeria Vermelho on that night 
in July are simultaneously part and 
symptom of these dilemmas. Not 
only performance, but all the visible 
manifestations conventionally called 
contemporary art have been question-
ing whether there are ways to escape 
from the tedium and predictability 

<1 > Os artistas que se apresentaram nesta noite, 
reunidos no programa #2 da 8a edição, foram 
Dirk Jan Jager & Paul Glazier, Edward Janssen, Lot 
Meijers, Ieke Trinks, Rose Akras e a dupla Vincent 
Riebeek & Michele Rizzo.

The artists who presented performances that 
night, as part of programa #2 of the 8th edition of 
VERBO, were Dirk Jan Jager & Paul Glazier, Edward 
Janssen, Lot Meijers, Ieke Trinks, Rose Akras and 
the artist duo Vincent Riebeek & Michele Rizzo.
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90 trazidas da historicização – ou melhor, pela 
consciência de sua existência, desde o mo-
mento em que tomamos distância suficiente 
para percebê-la como forma carregada de 
sentidos e contradições.

Ou seja, se por um lado, a história da 
performance clama por independência e au-
tonomia, liberdade para criar livre do peso 
imposto pelo passado; por outro, depende de 
um encadeamento cronológico que sinalize 
para noções de transformação e evolução, 
que seja coerente e faça sentido, tanto para 
os próprios artistas como para o sistema da 
arte, seus agentes e seus espectadores.

Hoje, vivemos justamente no interior 
deste paradoxo, que afeta não só a criação da 
performance em sua base (os artistas), mas 
os modos como ela se apresenta no plano do 
visível e, talvez, ainda mais importante, a ma-
neira como a percebemos. E o público, esta 
entidade que se torna cada vez menos abs-
trata e mais palpável2, 
a cada performance, 
tem reassegurado seu 
lugar e é reinvestido 
de seu poder.

Dentre as pro-
postas de programa #2 
da VERBO 2012, The Vi-
sual Evidence of Hours 
of Common Labor, de 
Edward Janssen, está entre as mais represen-
tativas dessa relação, a um só tempo tensa, 
estranha, afetiva e familiar, entre o performer 
e o espectador. Como um antigo casal que 
se reencontra por acaso num espaço público 
qualquer, estavam em jogo a mise-en-scène 
dos movimentos e do olhar, a decisão entre 
se aproximar, ou não, como parte constituti-
va da experiência. O “partido” de sua ação se 
baseava na distância calculada que tomava em 
relação às pessoas ao redor, enquanto lixava 
de maneira ostensivamente repetitiva, em am-
plos movimentos circulares, uma superfície de 
madeira. Sua ação durou cerca de três horas, 

brought about by historicization – or, 
more accurately, by our awareness of 
its existence, ever since the moment 
of gaining enough distance to perceive 
it as a form charged with meanings 
and contradictions.

In other words, while the history 
of performance art demands inde-
pendence and autonomy, coupled with 
liberty to create free from the weight of 
the past, it also depends on a chron-
ological chain that signals notions of 
transformation and evolution, which is 
coherent and meaningful, both for the 
artists themselves as well as for the art 
system, its agents and spectators.

Today we are living within this 
paradox, which affects not only the 
creation of performance art at its 
basis (the artists), but also the ways 
that it is presented on the visible plane 
and, perhaps more importantly, the 
way that we perceive it. And the public 
– that entity that is becoming increas-
ingly less abstract and more tangible2 – 
has its place reassured, and is re-em-

powered, at each 
performance.

Among 
the proposals of 
Programa #2 of 
VERBO 2012, The 
Visual Evidence of 
Hours of Common 
Labor, by Edward 
Janssen, is a 
fitting example 
of this simulta-
neously tense, 

strange, affective and familiar rela-
tion between the performer and the 
spectator. Like a former couple who 
reencounter each other by chance in 
a public place, there was a mise-en-
scène of movements and vision in play, 
the decision between coming closer or 
not, as an essential part of the expe-
rience. The “driver” of his action was 
based on the calculated distance taken 
in relation to the people around, while 
the artist sanded a wooden surface 
with ostensibly repetitive, wide circular 
movements. His action, which lasted 
about three hours, required various 
pieces of sandpaper and produced 
a lot of dust – which accumulated 
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<2 > Boris Groys, no texto Universalismo Fraco, analisa as recentes 
transformações no papel do público e em suas relações com a 
produção artística e cultural, defendendo que a distância entre 
o espectador e o produtor (artistas em geral) diminuiu sensivel-
mente com a popularidade das redes sociais e plataformas como 
Facebook, Flickr e Twitter. http://pt.scribd.com/doc/88182284/
Universalismo-Fraco-Boris-Groys

Boris Groys, in the text Universalismo Fraco, analyzes the recent 
transformations in the role of the public and its relations with 
artistic and cultural production, asserting that the distance 
between the spectator and the producer (artists in general) has 
decreased considerably with the popularity of social networks and 
platforms like Facebook, Flickr and Twitter. http://pt.scribd.com/
doc/88182284/Universalismo-Fraco-Boris-Groys
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91 sem intervalos, consumiu algumas lixas e pro-
duziu muito pó – que se acumulava ao redor 
do círculo e remetia tanto à Spiral Jetty, de 
Robert Smithson, como ao elogio do fazer em 
Joseph Beuys e Richard Serra.

A libertação do ato performático, dei-
xando de lado qualquer tipo de cobrança no 
sentido de “dizer” ou “narrar” algo, depen-
dia justamente desta tarefa, tornando-se ela 
mais importante que qualquer outra coisa. 
Assim como os pintores do século 18 (Van Loo, 
Chardin) submetiam suas modelos a tarefas 
quaisquer para que pudessem ignorar, ou pelo 
menos fingir ignorar, a presença do artista, e 
consequentemente de um futuro espectador, 
Janssen se fazia distrair em um serviço ao 
mesmo tempo tão pessoal e tão comum quan-
to seria bordar ou 
ler um livro. Diante 
desta still life, uma 
garantia de duração 
e consequentemen-
te de permanência, 
também o espec-
tador poderia se 
liberar – como aliás 
a maioria o fez, indo 
e voltando ao espa-
ço da performance, 
passeando pela ga-
leria e vendo outras 
ações, com a certeza 
de que o artista con-
tinuaria ali.

Leviatã, de 
Dirk Jan Jager e Paul 
Glazier, e Multiple 
(un)related causes 
#6, de Ieke Trinks, 
também tangencia-
ram os dilemas do 
natural e do posado (“staged”) no campo da 
perfomance. Diferentemente de Janssen, em 
Leviatã e Multiple..., os performers às vezes 
se deixavam trair pelo próprio desejo de não 

around the circle and alluded to Spiral 
Jetty by Robert Smithson while eulo-
gizing the practice of Joseph Beuys 
and Richard Serra.

The liberation from the per-
formative act, leaving aside any sort 
of obligation in the sense of “saying” 
or “narrating” something, depended 
precisely on this task, making it more 
important than anything else. Just as 
18th-century painters (Van Loo, Char-
din) had their models carry out any 
sort of work whatsoever, in order for 
them to forget (or at least pretend to 
forget) the presence of the artist, and, 
consequently, that of a future viewer, 
Janssen busied himself with a task as 
personal and common as embroidering 
or reading a book. The enduring per-
sistence of the action meant that the 
spectator could also become free – as 

indeed most of 
them did, leaving 
and returning to 
the space of the 
performance, 
passing through 
the gallery or 
watching other 
actions, with the 
certainty that the 
artist would con-
tinue his action 
there.

Leviatã, 
by Dirk Jan Jager 
& Paul Glazier, 
and Multiple (un)
related causes #6, 
by Ieke Trinks, also 
touched on the di-
lemmas of natural 
versus staged ac-
tion in the field of 
performance art. 
Unlike Janssen, 
the performers in 
Leviatã and Multi-
ple... were some-
times betrayed 
by their desire 

not to produce narratives, in their 
forced attempts to remain faithful to 
the script they posed for themselves 
(climbing and descending a rope sus-
pended from the ceiling, in Dirk’s case, 
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1. Edward janssen. The Visual Evidence of Hours of Common Labor

1
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produzir narrativas, 
em suas esforça-
das tentativas para 
permanecer fiéis 
ao roteiro que se 
impuseram (subir 
e descer por uma 
corda no teto, no 
caso de Dirk, e 
repetir pequenas 
ações domésticas, 
para Ieke, até o li-
mite não de seu 
corpo e voz, mas da 
atenção do público). 
Neste acordo tácito 
com o espectador, 
ele era novamente 
ignorado, no en-
tanto sem a mesma 
precisão de seu 
compatriota.

Em comum a 
todos, uma espécie 
de “displicência”, fria e calculada, que acabava 
por funcionar como modo de seduzir o obser-
vador, jogado de encontro às próprias dúvidas 
e indecisões entre assumir seu papel ou sen-
tir-se parte de uma experiência coletiva com-
partilhada; o que de fato aconteceu, em algum 
momento indeterminado, dentro do hiato es-
paço-temporal construído, a duras penas, pela 
tocante insistência e fé de Trinks e Janssen.

and repeating 
trivial household 
actions, for Ieke, 
until the limit im-
posed not by her 
body and voice, 
but by the atten-
tion of the pub-
lic). In this tacit 
agreement with 
the spectator, 
they were once 
again ignored, but 
without the same 
precision as their 
fellow countryman.

The qual-
ity they shared 
in common was a 
sort of cold and 
calculated “un-
concern,” that 
ultimately made 
them appealing to 
the observer, who 
were faced with 
their own doubts 
about whether 
to fulfill their 

role or to feel like a part of a shared 
collective experience – which in fact 
took place, at some indeterminate 
moment, within the spatio-temporal 
hiatus painstakingly constructed by 
the touching insistence and faith of 
Trinks and Janssen.

2. Ieke Trinks. Multiple (un)related causes # 6

2
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2012 marta bogéa

zoom

zoom
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94 Marta Bogéa (1964, Rio de Janeiro) é arquite-
ta-urbanista, professora no Departamento de 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade de São Paulo. Formada 
pela Universidade Federal do Espírito Santo, 
Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC
-SP, com Dissertação publicada pela San Diego 
State University Press (SDSU Press, 1995) sob 
título Two-way street: The Paulista Avenue, 
flux and counter-flux of modernity (Contem-
porary Brazilian theory), Doutora pela FAUUSP 
com tese publicada (editora Senac, 2009) sob 
título Cidade errante: arquitetura em movi-
mento. Arquiteta autora de exposições para 
arte contemporânea dentre elas: Arte/Cidade 
III: A cidade e suas histórias; 27a Bienal de Arte 
de São Paulo: Como viver junto; 29a Bienal de 
Arte de São Paulo: Há sempre um copo de mar 
para um homem navegar,; 30o Panorama da 
Arte Brasileira: Contraditório; 32o Panorama 
da Arte Brasileira:  Itinerários, itinerâncias; 
Cao Guimarães: ver é uma fábula.

Marta Bogéa (1964, Rio de Janeiro) is 
an urbanist-architect and a professor 
with the Design Department of the 
College of Architecture and Urbanism 
of the Universidade de São Paulo. She 
is a graduate of the Universidade Fed-
eral do Espírito Santo and holds a MA 
in Communication and Semiotics from 
PUC-SP, with a dissertation published 
by San Diego State University Press 
(SDSU Press, 1995) under the title Two-
way street: The Paulista Avenue, flux 
and counter-flux of modernity (Con-
temporary Brazilian theory), as well as 
a PhD from FAUUSP with a thesis pub-
lished under the title Cidade errante: 
arquitetura em movimento (Senac 
publishers, 2009). As an architect she 
has created the exhibition design for 
many exhibitions of contemporary art, 
including for Arte/Cidade III: A cidade 
e suas histórias; the 27th Bienal de 
São Paulo: Como viver junto; the 29th 
Bienal de São Paulo: Há sempre um 
copo de mar para um homem navegar; 
the 30th Panorama da Arte Brasileira: 
Contraditório; and the 32nd Panora-
ma da Arte Brasileira: Itinerários, 
itinerâncias; Cao Guimarães: ver é 
uma fábula.
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Um homem, sem nenhuma caracterização es-
pecífica (não veste figurino, se veste como um 
visitante qualquer) se põe em frente a uma pe-
quena base com projetor, segura uma folha com 
o texto que se põe a ler no mesmo momento em 
que uma pequena imagem se forma na folha. 

Uma paisagem, um rio e um pássaro. 
Nosso rio? Parece que sim, o Pinheiros, mas 
poderia ser qualquer outro rio urbano. A 
imagem parece idílica, é difícil ver. O texto 
parece falar de uma situação geral. Obter a 
nitidez da imagem é resultado de uma difícil 
atenção. Atraídos por ela e, portanto, cons-
tituindo uma espécie de aproximação em 
direção a ela, somos imediatamente repe-
lidos pelo que vemos, devolvidos em maior 
velocidade à distância anterior senão maior 
que a anterior. O que a imagem revela não é 
um pássaro se aproximando de uma margem 
mas um predador, um urubu, comendo uma 
carniça de outro animal já em decomposição.

O acontecimento funciona como um 
zoom poderoso na sala, contração e expan-
são imaginária de sua paisagem. O corpo 
parado parece ser ilusoriamente aproximado 
na busca pela nitidez da imagem para ser su-
bitamente impulsionado para longe, repelido 
por sua compreensão.

O homem pausa, conclui o texto e des-
liga a máquina. Nós ficamos embaraçados na 
potência sublime de toda a beleza e de todo 
o horror atados em uma única cena. Difícil 
será voltar ao cubo da Verme-
lho sem sentir sua falta. Sem 
rememorar essa cena.1

No principal espaço da 
galeria – o cubo com maior pé direito - nada 
acontece. Uma pequena base com projetor, 
posicionado fora do centro, demarca um ter-
ritório e se mantém desligado.

Dentro da pequena sala, próxima 
ao cubo, uma sequência de banhos mascu-
linos nos leva para outra paisagem. Janela 
para outro tempo-espaço, e para uma co-
tidianidade que de repente transborda se 

A man without any specific character-
ization (he’s not wearing a costume, 
he’s just like an ordinary visitor) places 
himself in front of a small pedestal 
with a projector; he is holding a piece 
of paper with a text he begins to read 
at the same moment that a small image 
is formed on the piece of paper.

A landscape, a river and a bird. 
Our river? It appears to be ours, yes, 
the Pinheiros River, but it could be 
any other urban river. The image looks 
idyllic, it’s difficult to see it. The text 
seems to talk about a general situa-
tion. Getting a clear look at the image 
requires careful attention. Attracted 
by it and, therefore, constituting a 
sort of approach toward it, we are 
immediately repelled by what we see, 
returned at a greater velocity back to 
our previous, if not a greater, distance. 
What the image reveals is not a bird 
coming up to a riverbank, but a preda-
tor, a vulture, eating the rotten flesh of 
a decaying animal.

This happening works like 
a powerful zoom lens in the room, 
bringing about an imaginary contrac-
tion and expansion of its landscape. 
The motionless body seems to come 
illusorily closer, seeking the image, to 
then be repelled far away upon un-
derstanding it.

The man pauses, ends the 
text, turns off the projector. We re-
main self-conscious in the sublime 
power of all the beauty and all the 
horror tied up in a single scene. It’s 
hard to return to the cube of Galeria 
Vermelho without feeling its absence. 

Without recalling that scene1.
In the gallery’s main 

space – the cube with the 
highest ceiling height – nothing 
takes place. A small pedestal 

with a projector, positioned outside 
the center, demarcates a territory and 
remains switched off.

Within the small room, near 
the cube, a sequence of male baths 
leads us to another passage. A window 
to another space-time, and to a daily 
life that suddenly overflows, infiltrat-
ing as a public visibility. Here the most 
striking thing is not the transparence 
of something opaque (a gesture that 

<1 > Sem título, performance de 
Julien Bismuth.

Untitled, performance by Julien 
Bismuth.
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infiltrando como visibilidade pública. Aqui 
chama a atenção menos a transparência de 
algo opaco (gesto hoje tão banalizado em 
tantos reality shows), e mais a maneira como 
essa transparência se apresenta a partir do 
espaço mais “protegido”. Vislumbre de uma 
intimidade que deixa entrever um tanto da 
personalidade de cada um desses homens 
quando disponíveis para o olhar do outro. 
Um vídeo que descrito evoca erotismo, mas 
que ativado revela outra cena, mais íntima, 
menos sensual, lembra o banho de um ir-
mão, ou de um parceiro já há muito conhe-
cido, lugar de compartilhamento de intimi-
dade e proximidade mais que de sedução. 

Na lateral de acesso, uma artista se 
organiza para começar uma ação. No andar 
superior, equipamentos e microfones aguar-
dam. Na casa ao lado, dois filmes ocupam os 
extremos do espaço. Posicionados como um 
espelho, com dimensão extremada, um na 
pequena tela de monitor, outro projetado em 
toda a extensão da parede oposta. Tempos 
distintos em convívio, de cenas ocorridas  
e cenas em preparação na VERBO, bastidor e 
cena se confundem em um só espaço tempo.

Depois de alguns ajustes, subidas e 
descidas em uma escada, um líquido começa a 
gotejar. Precisamente instalada, essa “goteira” 
irá ser recolhida por um homem no térreo, em 
uma taça, que ele se põe a bebericar. Interpe-
lado pelos passantes revela que o líquido que 
decanta daquele lugar é vinho branco, mas sua 
aparência permite pensar em qualquer líquido 
drenado das instalações da casa.

Curiosa inversão a goteira aqui tem 
lugar certo. Ocorre sempre no mesmo ponto 
e durante todo o período dessa edição. Es-
tabilizada no tempo e no espaço será através 
desse delicado gotejamento que percebemos 
a verticalidade que atravessa o horizonte 
especular entre os dois filmes. 

A escolha primorosa do lugar da go-
teira lança luz sobre um traço sofisticado do 
desenho pouco visível para os não especia-

is a cliché nowadays due to a great 
many reality shows) but rather how 
this transparence is presented based 
on a more “sheltered” space. A look 
into an intimacy that provides a 
glimpse of the personality of each of 
these men when they are available to 
the gaze of the other. A video which 
when described evokes eroticism, but 
when activated reveals a more inti-
mate, less sensual scene – it recalls 
the bath of a brother, or of a partner 
known for a long time, a place of the 
sharing of intimacy and closeness 
more than seduction.

In the lateral passage an artist 
is getting organized to begin an action. 
On the upper floor, equipment and 
microphones wait. In the house next 
door, two films occupy the far ends 
of the space. They are positioned like 
mirrors, but with extremely different 
sizes – one on the small screen of a 
monitor, another projected in all its 
extension on the opposite wall.

Up to this point, at the moment 
one arrives at VERBO, only the landscapes 
in the distance activate the space.

After some adjustments, with 
someone going up and down a ladder, 
a liquid begins to drip. This precisely 
installed “dripping” is then collected 
by a man on the ground floor, in a cup, 
which he begins to sip. When asked 
by passersby he reveals that the liquid 
that falls in that spot is white wine, 
even though it looks like some liquid 
draining from the house’s fixtures.

A curious inversion, the drip-
ping has its proper place. It always 
drips at the same point and throughout 
the entire period of this edition of the 
event. Stabilized in time and in space, 
this delicate dripping will be the means 
by which we perceive the verticality 
that crosses the specular horizon be-
tween the two films.

The excellent choice of the 
place of the dripping sheds light on 
a sophisticated feature of the design 
that is hardly perceived by a nonspe-
cialist – there is a seam there, like a 
gap arising from the bridge linking the 
two houses – and it is from out of this 
narrow gap that the liquid drips, re-
vealing the available verticality.
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listas – há uma fresta ali, como um intervalo 
que solta das paredes a ponte que conec-
ta as duas casas – e através desse estreito 
afastamento a goteira se insinua revelando a 
verticalidade disponível.

A obra desconcerta, sobretudo, na-
quilo em que o construído é mais imprevisível 
– nos vazamentos de água, na performance 
se define como máxima previsibilidade. É sa-
bido que as goteiras nunca brotam no mesmo 
lugar. Parte do enlouquecimento que causam 
tem a ver com a impossibilidade de saber de 
onde vem a água, pois ela se infiltra a cada 
momento através do caminho mais oportuno, 
alterando constantemente sua posição. A go-
teira aqui é construída como um fio controla-
do, mais como uma torneira, portanto como 
elemento projetado que acidental quando 
resulta da falha das construções. Licença 
poética acatada, mantém o performer como 
pêndulo regrado de toda a ocupação.

Um grupo se aproxima dos microfo-
nes e se põe a ensaiar. O público, já presen-
te, passa pela cena pelas bordas, buscando 
não incomodar. Os músicos mal os perce-
bem, intrigados que estão, ensimesmados, 
ensaiando e portanto num jogo fechado.

Bela oportunidade de usufruir a per-
formance em dois momentos tão distintos.

No segundo momento, a cena acon-
tece, agora atenta ao público que a recebe; 
os olhares dos cantores se dá entre eles, mas 
sobretudo em certo flerte com a plateia ago-
ra não só somos bem vindos, mas fazemos 
necessariamente parte dessa cena. 

Lá embaixo outra performance se 
inicia; no cenário montado ao lado do acesso 
uma moça começa a trocar emails lidos na 
tela projetada. Não interage, o público lite-
ralmente a assiste. Rapidamente se configura 
um campo de visibilidade, uma borda, uma 
delimitação visível pelos corpos, constituin-
do um palco quase tangível. Todo transeunte 
sabe quando uma cena pede licença ao olhar 
– basta ver que em qualquer espaço público 

The work is especially discon-
certing because precisely where the 
architectural structure is most unpre-
dictable – in the drippings of water 
– the performance is defined with the 
utmost foreseeability. It is known that 
drippings never fall from the same 
place. Part of the craziness they cause 
is due to the impossibility of know-
ing where the water is coming from, 
because it always infiltrates along 
the most opportune path, constantly 
altering its position. Here the dripping 
is constructed like a thin controlled 
stream, more like a faucet, therefore 
more like a designed element than 
a construction flaw. With all poetic 
license, it maintains the performer 
like a measured pendulum during the 
entire occupation.

A group approaches the mi-
crophones and begins to rehearse. 
The public, already present, passes 
along the edge of the scene, trying not 
to bother them. The musicians barely 
notice them, since they are concen-
trating, lost in thought, rehearsing, and 
therefore in a closed game.

This is a good opportunity to 
appreciate the performance at two 
different moments.

Later, the scene takes place, 
now attentive to the public that re-
ceives it – the singers look at each 
other, but above all there is a certain 
flirting with the audience, now we are 
all welcome, necessarily taking part in 
this scene.

Down below another per-
formance is beginning – in the scene 
mounted alongside the entrance a girl 
begins to exchange emails projected 
on a screen visible to the spectator. 
The public does not interact, it lit-
erally observes. A field of visibility is 
quickly configured – a border, a visible 
delimitation by the bodies, constitut-
ing a nearly tangible stage. Every pas-
serby knows when a scene is asking 
to be observed – it is enough to see 
that in any public space before any 
“preaching,” or street music, a small 
circle of curious onlookers forms, 
keeping a certain distance and posi-
tioning themselves attentively for an 
eventual beginning. That is, there is a 

VERBO_10anos_3.indd   97 11/19/15   11:30 AM



98 diante de qualquer “pregação”, ou de um 
músico de rua, forma-se uma pequena roda 
de curiosos, guardando certa distância e 
mesmo se posicionando atentos a uma even-
tual partida. Ou seja, um código dado pela 
experiência urbana que independe da situ-
ação expositiva formal, divide rapidamente 
quem é foco da cena, quem é espectador.

Por isso ao se perceber qualquer 
movimentação na sala principal as pessoas 
começam por tentar se organizar em relação 
a uma frontalidade prevista (o projetor ins-
talado assegura essa compreensão). O en-
saio em cima acaba. O tempo agora é desse 
espaço. O episódio que se segue é aquele 
descrito na abertura desse texto.

Após essa performance no cubo so-
mos sugestivamente levados ao pátio, lugar de 
mediação entre a rua e a casa em uma perfor-
mance mais histriônica, mais excessiva, mais 
ruidosa. E de lá saímos não sem antes dar uma 
última espiada na sala de cima – quem sabe 
eles voltaram a ensaiar... ou na goteira (não é 
que persiste!). E enfim o cubo vazio, apenas 
base e projetor quem sabe um dia ele volta... 
Reter a cena do rio, rememorá-la quando de 
passagem pela Vermelho me leva a refletir so-
bre a força da experiência sem o que a arquite-
tura vira simples espectro material.

Dança é arquitetura em movimento, ou 
seria arquitetura uma dança 
transformada em pedra?2

O movimento dos es-
paços é ativado pelos corpos 
que o ocupam e através deles 
“dançam”. Dança entendida 
aqui como movimento que 
pulsa através de um corpo em 
certo lugar – não apenas a 
dança formalizada na lingua-
gem do espetáculo.

Não à toa, a meu ver, a VERBO “nasce” 
da experiência do Corpo de Baile3 – proposto 
por Gallon, o espaço é lido e 
ativado pelo movimento dos 

code given by the urban experience 
that is independent of the formal ex-
hibition situation, which quickly di-
vides who is at the focus of the scene, 
and who is a spectator.

For this reason, upon per-
ceiving movement in the main room, 
the people begin to take up positions 
in relation to a foreseen frontality 
(the installed projector ensures this 
understanding). The rehearsal taking 
place upstairs ends. The time now be-
longs to this space. The episode that 
ensues is the one described in the 
opening of this text.

After this performance in the 
cube we are suggestively led to the 
patio, a place of mediation between 
the street and the house in a more 
histrionic, more excessive, noisi-
er performance. And from here we 
leave, though not without first taking 
a final glance at the room upstairs – 
who knows but that they might come 
back and start rehearsing again… 
or at the drippings (it can’t still be 
there!) And finally at the empty cube, 
with only the base and projector – 
who knows but that some day he will 
return... Retaining the scene of the 
river, recalling it when my visit to 
Vermelho leads me to reflect on the 
power of experiences without the 
architecture becoming a simple ma-
terial spectre.

Dance is architecture in move-
ment, or is architecture a dance trans-
formed into stone?2

The 
movement of the 
spaces activated 
by the bodies 
that occupy 
them, “dancing” 
through them. 
Here, dance is 
understood as the 
movement that 
pulses through a 
body in a certain 

place – not only the dance formalized 
in the language of the spectacle.

Not by chance, as I see it, 
VERBO “is born” from the experience 

of the Corpo de 
Baile3 – a propos-

<2> Essa é uma conversa iniciada, nos tempos de 
partilha, com a leveza das conversas “à toa” nos cor-
redores e salas de aula da Comunicação e Semiótica, 
na PUC-SP, no início da década de 1990 entre Helena 
Katz e eu – ela vinda da dança, mais precisamente da 
crítica e eu da arquitetura. 

This is a conversation begun at shared moments, 
with the lightness of “shooting the breeze” in the 
hallways and classrooms of the Communication and 
Semiotics course at PUC-SP, at the beginning of the 
1990s, between Helena Katz and me – she coming 
from dance (more precisely from criticism), and I 
from architecture.

<3> Em conversa específica ocorrida em dezembro 
de 2012, Gallon confirma essa hipótese. Agradeço a 
Marcos Gallon e Julia Rodrigues a oportunidade de 
me ater à experiência VERBO a pretexto desse texto.

In a specific conversation that took place in Decem-
ber 2012, Gallon confirmed this hypothesis. I am 
grateful to Marcos Gallon and Julia Rodrigues for the 
opportunity for me to link to the VERBO experience 
under the pretext of this text.
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99 corpos que atuam nele. Forte leitura, perspi-
caz, perceptível no modo como as obras se 
espacializam a cada edição. Como a arquite-
tura faz parte da cena.

Nesse sentido, endossa Paulo Mendes 
da Rocha, o arquiteto que concebe com sua 
equipe os espaços da Galeria, que afirma: 
“é preciso projetar o previsível para que o 
imprevisto ocorra”.4 

Um previsível sofistica-
do, prenhe de possibilidades 
que incita ocupações variadas. 
A VERBO, de certo modo, nos 
convoca a disponibilidade, 
pois ativa o espaço esgarçando 
suas possibilidades – ora gente 
pendurada na grelha do cubo, 
ora na tesoura de madeira, 
em outro momento um muro 
secciona temporariamente o 
acesso, pessoas se organizam 
para acontecimentos e que 
depois de volta ao lugar, re-
tomada sua regra, redefine as 
formas de estar lá. 

Esse ano o programa se dissolveu em 
momentos pontuais, não mais uma semana do 
evento, mas ocupações ocorridas em alguns 
dias, distribuídos ao longo do ano. Não mais a 
grande cena de um único baile, mas as danças 
ocasionais que atravessa às vezes uma praça 
pelo impulso inesperado de uma música. 

Atuando agora em campo difuso e 
não concentrado, a VERBO nos provoca a 
reconhecer também no cotidiano da Gale-
ria nossas experiências constituídas como 
essas “danças” ocorridas pelo que se apre-
senta através dos espaços. Sempre o mes-
mo e outro espaço, no qual testemunho 
estável de sua materialidade se sobrepõe 
uma variedade de momentos que o singula-
rizarão no tempo. 

A VERBO então encena a revelação de 
que um espaço, antes de tudo, será consti-
tuído pela poesia aderida aos seus poros, em 

al by Gallon in which the space is acti-
vated by the movement of the bodies 
that act in it. A strong, insightful read-
ing, perceptible in the way that the 
works are spatialized at each edition of 
the event. As though the architecture 
were part of the scene.

This sense is endorsed by 
Paulo Mendes da Rocha, the architect 
who together with his team conceived 
the gallery’s spaces, and who stated: 

“It is necessary 
to project the 
foreseeable for 
the unforeseea-
ble to occur.”4

A sophisti-
cated foreseeabil-
ity, full of possibil-
ities that prompt 
various manners 
of interacting 
with it. VERBO, 
in a certain way, 
convokes us to 
the availability of 
a certain unfore-
seeability since 
it activates the 
space by bursting 
its possibilities – 

at one moment people are hanging on 
the grid of the cube, then on the wood-
en ceiling supports, at another moment 
a wall temporarily cuts across the en-
trance, and people who were organizing 
themselves for events later return to 
the space whose rules are redefined by 
the shapes that are there.

This year the program was 
scattered into sporadic moments, be-
ing no longer a continuous week, but 
rather occupations that take place on 
some days, distributed throughout the 
year. It is no longer the big scene of a 
single dance, but of occasional dances 
that sometimes transpire in a public 
square to the unexpected strains of 
some music.

Acting now in a diffuse and 
scattered field, VERBO urges us to 
also recognize our experience in the 
daily activity of the gallery, constitut-
ed as these “dances” that take place 
based on what is presented through 
the spaces. It is always the same and 

<4> Essa é uma frase recorrente do arquiteto dita de 
modos diversos em várias situações, aulas, palestras, 
conversas. Em depoimento publicado em Encontros: 
Paulo Mendes da Rocha, organizado por Guilherme 
Wisnik. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012, p. 
104. Ou, em outros termos, por Corbusier: “O que 
desenha a imprevisibilidade da vida é uma constru-
ção rigorosamente técnica, mas que não determina 
fim, modo e meio, programa. Ampara a indetermina-
ção (...)”, em A cidade para todos. Paulo Mendes da 
Rocha. São Paulo: Cosac & Naify, 2000, p. 171.

The architect recurrently stated this phrase in vari-
ous situations, classes, lectures and conversations, 
according to a statement published in Encontros: 
Paulo Mendes da Rocha, edited by Guilherme Wisnik. 
Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012. p 104. Or, 
in other terms, after Corbusier: “What gives rise to 
the unforeseeability of life is a rigorously technical 
construction, but which does not determine an end, 
mode, means, or program. It encourages indetermi-
nateness [...]”, in: A cidade para todos. Paulo Mendes 
da Rocha. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. p. 171.
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100 que a arquitetura incita e testemunha as ex-
periências que constituem de fato a memória 
de um certo lugar. 

another space, where a variety of mo-
ments that singularize it in time are 
superimposed on the stable witness of 
its materiality.

VERBO therefore stages the 
revelation that a space will above all 
else be constituted by the poetry that 
adheres to its pores. Where the archi-
tecture incites and bears witness to 
experiences that constitute the true 
memory of a certain place.
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102 Teté Martinho (1963, Rio de Janeiro) é jorna-
lista e escreve sobre arte e cultura para jor-
nais e revistas brasileiras desde os anos 1980. 
À frente do núcleo de publicações da Asso-
ciação Cultural Videobrasil, em São Paulo, 
desde 2003, editou catálogos de exposições 
brasileiras de artistas como Olafur Eliasson, 
Joseph Beuys e Isaac Julien. 

Teté Martinho (1963, Rio de Janeiro) is 
a journalist. She writes about art and 
culture for newspapers and Brazilian 
magazines since the 1980s. Responsi-
ble for the publications of Associação 
Cultural Videobrasil, in São Paulo, 
since 2003, she published catalogs of 
Brazilian exhibitions of Olafur Eliasson, 
Joseph Beuys and Isaac Julien.
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No centro de uma galeria vazia, exceto pela 
plateia que assiste – sentada no chão ao 
redor –, um artista atira um enorme urso de 
pelúcia ora para cima, ora para os lados.  
A cada vez que o urso cai, ele usa o próprio 
corpo para reproduzir o trajeto do brinque-
do pelo ar e contra o chão. Compartilhar do 
momento milimétrico em que decide se atirar 
(outra vez e outra ainda) contra a rede de 
razão e instinto que nos protege é uma expe-
riência excruciante. Sentir o baque repetido 
de seus ossos no concreto, desagradável. 

A plateia não se acovarda, mas vai se 
fechando numa espécie de indiferença tática, 
aparente. Aborrecer-se diante da dor e do 
risco autoinfringidos é, afinal, demasiadamente 
humano. Já o artista se ressente. Levanta-se e 
se joga, resiste o que pode, mas a dor lhe que-
bra o ímpeto, e antes que o jogo de repetição 
produza, de fato, algum sentido. Seu limite se 
impõe e expõe os limites da ação.

No silêncio meio besta que se segue, a 
voz de um trombone, vinda de algum lugar pró-
ximo, faz soar a frase musical que, nos dese-
nhos animados, identifica um resultado decep-
cionante (o nome técnico é “sad trombone”). 
Desde a noite anterior, postado em uma galeria 
subjacente, outro artista toca a frase a interva-
los irregulares, ou sempre que alguém entra no 
espaço da galeria. 

Sua intenção declarada é aludir à frus-
tração que considera necessária à completa 
fruição da arte. Parece pretensioso; mas agora, 
penduradas no silêncio, as cinco notas falam 
mais do que mil palavras. Em sua ironia, sinte-
tizam uma espécie de cansaço, do qual bem 
poderia se queixar o público iniciado. Não da 
ideia de explorar os limites do corpo, recor-
rente e arraigada; mas da frequência com que 
ela se converte de partido em fórmula.

At the center of an empty gallery – 
except for the audience, seated on the 
floor around – an artist throws a huge 
teddy bear up in the air, sometimes to 
either side. Each time the bear falls, 
he uses his own body to reproduce 
the path of the toy through the air and 
against the floor. Sharing the precise 
moment of deciding to throw oneself 
(once again, and yet again) against the 
net of reason and instinct that pro-
tects us is an excruciating experience. 
Feeling the repeated thud of his bones 
on the concrete is unpleasant.

The audience evinces no fear; 
instead, it withdraws into a sort of 
apparent, strategic indifference. To 
become uneasy about the self-in-
flicted pain and risk would be, after 
all, overly human. For his part, the 
artist feels the effects. He gets up 
and throws himself down, over and 
over; he bears up as well as he can, 
but the pain breaks his will, before the 
game of repetition can produce any 
real meaning. He reaches his limit and 
reveals the limits of the action.

In the uneasy silence that 
ensues, a trombone somewhere in the 
vicinity makes the familiar “sad trom-
bone” sound often heard in cartoons, 
identifying a disappointing result. 
Since the previous night, positioned 
in an underlying gallery, another artist 
has played this sound at irregular 
intervals, or whenever anyone enters 
the gallery space.

His explicit intention is to 
allude to the frustration that consid-
ers the complete enjoyment of art a 
necessity. It may seem pretentious; 
but now, hanging in the silence, the 
five notes speak more than a thousand 
words. Their irony synthesizes a sort of 
tiredness, of which the initiated public 
could very well complain. Not of the 
idea of exploring the recurring and 
deeply rooted limits of the body, but 
of the frequency of its conversion from 
a starting point into a formula.
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Onde uma ação produz reticências, outra re-
verbera. O risco que se enfrenta, a verdadeira 
vulnerabilidade, é a 
distância entre in-
tenção e significado. 
Quando pretensão e 
efeito se equiparam, 
há um desenho, uma 
poética. Um artis-
ta se atira de skate 
contra uma rampa, 
retesando uma cor-
da que derruba um 
muro em que uma 
pichação critica a 
morte da aventura 
e exorta à morte da sociedade. Simples, o ato 
evoca ideias complexas: a dificuldade real do 
embate com a matéria e com o que não é ma-
téria; o risco como condição da vida; a palavra 
de ordem que incita e se perde.

Muito perto, um grupo de artistas ma-
nobra o público para criar uma corrente em 
torno do edifício que abriga as galerias prin-
cipais, impedindo o acesso às exposições. A 
ação mobiliza a totalidade do público presen-
te, e não resta ninguém para experimentar a 
sensação de estar impedido de entrar. Antes, 
nos sentimos feitos reféns, e de algo que nada 
tem a ver com os pontos cegos do sistema da 
arte (e nem, muito menos, com a estratégia do 
abraço criada pelo seringueiro Chico Mendes 
para defender a árvore, que inspira a ação). A 
sensação remete à polícia, prisão, truculência 
– outras palavras, e mais palpáveis.

Where one action produces reticenc-
es, another reverberates. The risk that 
is faced, the true vulnerability, is the 

distance between 
intention and 
meaning. When 
one’s intention 
matches the 
effect, there is a 
design, a poet-
ics. An artist on 
a skateboard 
climbs and de-
scends a ramp, 
stretching a rope 
that knocks down 
a wall where a 
graffitied phrase 
decries the death 
of adventure and 

urges for the death of society. The 
simple act evokes complex ideas: the 
real difficulty of the clashing with the 
material and with what is not material; 
risk as a condition of life; the word of 
order that spurs to action and is lost.

Very near, a group of artists 
maneuvers the public to create a 
chain around the building that houses 
the main galleries, preventing access 
to the exhibitions. The action involves 
all of the people present, and there is 
no one left to experience the sensa-
tion of being barred from entering. 
Most of all, we feel as though we 
were being made hostage, even as 
we become aware of something that 
has nothing to do with the blind spots 
of the art system (nor, much less, 
with the strategy of the hug created 
by rubber tapper Chico Mendes to 
defend the tree, which inspired the 
action). The feeling is more redolent 
of the police, prison, and truculence – 
other, more tangible words.

2

1

1. Jorge Ramirez-Escudeiro (Hyperpotamus)
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Curioso observar a difícil relação da perfor-
mance com a ideia de espetáculo. Mesmo 
ações obviamente elaboradas em torno de um 
roteiro, e não de uma regra ou jogo, tendem a 
afetar a ausência de elementos de teatralidade,  
ou do desejo de despertar admiração. Em 
contrapartida, o público mantém uma atitude 
interessada, porém desprovida de expectativa 
e, sobretudo, de descrença; é como se, obe-
decendo a um código, fizesse sua parte para 
descaracterizar a separação costumeira entre 
palco e plateia.

Nesse sentido, é sintomático que um 
grupo vestido de papel alumínio, depois de 
fazer para os presentes à galeria a performan-
ce de sua preparação, lhes dê as costas e saia 
pela avenida Paulista. De certo vão em busca 
de público mais afetável (ou menos treinado) 
para compartilhar seu estranhamento.

Duas ações passam ao largo do tabu do 
espetáculo. Ambas se constroem na ideia de 
um “eu” multipartido, multiplicado. Na pri-
meira, um artista faz música projetando suas 
diferentes vozes – tons, andamentos, intensi-
dades – no interior de um espaço demarcado 
por microfones, pedais de repetição e caixas 
de som. Na segunda, uma artista executa uma 
coreografia em que contracena com múltiplas 
reproduções da própria imagem.

Se ela incorre numa dança sem espaço 
para o acaso – e, afinal, magra de tessituras, 
surpresas e significados –, ele ergue sinfonias 
intrincadas a partir de um jogo de criança. 

A abertura do Manifesto Futurista, que 
um ator gago lê na sala ao lado, arremata duas 
noites de boas intenções. “1. Nós pretendemos 
cantar o amor ao perigo, o hábito da energia 
e à intrepidez; 2. Coragem, audácia e revolta 
serão elementos essenciais da nossa poesia.”  
É como o trombone triste, só que ao contrário.

It is curious to observe the difficult 
relation of performance with the 
idea of the spectacle. Even actions 
obviously developed based on a script 
– rather than on a rule or game – tend 
to affect the absence of elements 
of theatricality, or of the desire to 
kindle admiration. For its part, the 
public maintains an interested atti-
tude, which is nevertheless bereft 
of expectation and unbelief; it is as 
though, obeying a code, they played 
their part in order to decharacterize 
the customary separation between 
stage and audience.

In this sense, it is symptomatic 
that a group dressed in aluminum foil, 
presenting their performance to those 
present in the gallery, decide to leave 
and head out down Avenida Paulista. 
Certainly, they are going off to look for 
an audience they can better engage 
with (perhaps a less trained audience), 
sharing their unfamiliarity.

Two actions brush smoothly 
past the taboo of the spectacle. They 
are both constructed on the idea of a 
multipartite, multiplied “self”. In the 
first one, a male artist makes music 
projecting his different voices – tones, 
rhythms, intensities – in the interior of 
a space demarcated by microphones, 
sound-effect pedals and loudspeakers. 
In the second, a female artist executes 
a choreography together with multiple 
reproductions of her own image.

While she engages in a dance 
impervious to any sort of randomness 
– and, ultimately, lacking in textures, 
surprises and meanings – he creates 
intricate symphonies based on a chil-
dren’s game.

The opening of Manifesto 
Futurista, which is read by a stuttering 
actor in the room at the side, sums up 
two nights of good intentions. “1. We 
aim to sing the love of danger, the hab-
it of energy and intrepidity. 2. Courage, 
boldness and revolt will be essential 
elements of our poetry.” It is just like 
the sad trombone, but in reverse.

3
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Agnès Violeau (1976, La Baule) é crítica de arte 
e curadora independente residente em em 
Paris. É graduada em Museologia e História da 
Arte pela Ecole du Louvre e pela Universidade 
de Cambridge. Foi diretora do projeto Site 
Odéon5 e curadora chefe do espaço Le Point 
éphémère (Paris). É cofundadora da revista 
de arte e literatura J’aime beaucoup ce que 
vous faites. Foi curadora do programa de 
performance do Espace Culturel Louis Vuitton 
(Paris) e da Maison de l’Amerique Latine. Sua 
pesquisa atual está relacionada em parte 
ao potencial da linguagem e a territórios 
performativos, e aparecem nas seguintes 
exposições: La Part du blanc - Nemours, 
Opalka, Parmiggiani (2001, Paris); Extra-light 
- Armleder, Verjux, Violette (2008, Ponto 
Ephémère, Paris); Signs of Life (Nuit Blanche, 
Montreal, 2012); Experienz (Wiels, Bruxelas, 
2013); Something Less, Something More (2014, 
Palais de Tokyo); O Corpo informado (2014, 
Schloss Solitude, Stuttgart). Atualmente, é 
consultora do Nouveau Festival do Centro 
Pompidou, Paris; curadora convidada do 
Deutsches Arkitectur Zentrum de Berlim 
com exposição A space is a space is a space, 
e curadora em residência no Fire Station 
(Dublin), e professora do curso de Museologia 
Contemporânea na Ecole des Métiers d’Art et 
de Culture (Paris-Pékin).

Agnès Violeau (1976, La Baule) is a Par-
is-based freelance exhibition curator 
and art critic. After she graduated in 
museology and art history at the Ecole 
du Louvre and Cambridge University, 
she was director of project space Site 
Odéon5 and chief curator at Le Point 
Éphémère (Paris). She co-founded 
the art and literature magazine J’aime 
beaucoup ce que vous faites pub-
lishing under-contruction projects, 
which led to the Fiction / Performed 
Readings cycle at the Fondation  
d’entreprise Ricard (Paris). She curat-
ed the performance program at Es-
pace culturel Louis Vuitton (Paris) and 
at Maison de l’Amerique Latine. Her 
research relates partly to the potential 
of language and the performative ter-
ritories. Following exhibitions in par-
ticular: “La Part du blanc – Nemours, 
Opalka, Parmiggiani” (2001, Paris); 
Extra-light – Armleder, Verjux, Violette 
(2008, Point Ephémère, Paris); Signs 
of Life (Nuit Blanche, Montreal, 2012); 
Experienz (Wiels, Brussels, 2013); 
Something Less, Something More (2014, 
the CNAP protocol-based collections, 
Palais de Tokyo,); The Informed Body 
(2014, Schloss Solitude, Stuttgart). In 
2015, she is consultant for the Nouveau 
Festival at Centre Pompidou, Paris ; 
guest curator at Deutsches Arkitectur 
Zentrum is Berlin with performative ex-
hibition A space is a space is a space, 
and curator in residency at Fire Station 
(Dublin).  She teaches contemporary 
museology at Ecole des Métiers d’Art 
et de Culture (Paris-Pékin). 
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“The action and the word require a public place within 
which the individuals enter into a relationship, show-
ing at the same time their uniqueness and the com-
munity (…), so bringing to the foreground a space of 
appearance, the space where I appear to the others 
as the others appear to me.” 

(Hannah Arendt, The Human Condition)

“I don’t live in a country, I live in a language.”
(Nedim Gürsel)

“In the beginning was the Word.” 1

(John 1:1)
 

Oaths, testimonies, psychoanalysis, orders and 
prayers are among the sorts of things that can unfold their 
performative power only when spoken aloud.

Besides its accomplishment power, speech, a re-
lational act by definition, creates otherness. Relevant as 
a democratic act (when we lend our voice to a cause or 
simply affirm something out loud), involving self-govern-
ment toward others – what Michel Foucault defined as 
biopolitics, a concept he forged2 to designate 
a kind of power exercised not on geographical 
territories but on individuals and populations 
– spoken language convokes terms such as resistance and 
bio-power,3 while offering an urgent response 
to the dangers of a gregarious world. In view 
of a decade that wants to focus on globalization, massifi-
cation and manipulation by all kind of controls, how can 
one imagine today being able to combine autonomous 
ideas and empathy, contemplation and achievement?

In the curatorial process, how can we think a “cre-
ativity of action?”.4 How can speech deal with 
the exhibition making and with body in mo-
tion? Inside the institution, when it comes to 
talking in performance, is it still an act of resistance?

<1 > In the Bible, Greek term of 
Logos denotes God’s word as well as 
referring directly to Himself, i.e., the 
Authority. 

<2 > At Collège de France (Paris),  
in 1974. 

<3 > Described as the individual’s 
relation to the group and to norms. 

<4 > John Dewey, Art as Experience. 
New York: Putnam, 1934.
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Speech and performativity has been a crucial query 
since John Dewey’s works and even earlier. Pragmatists5 

contend that most philosophical topics – 
such as the nature of knowledge, language, 
concepts, meaning, belief, and science – are all 
best viewed in terms of their practical uses and 
successes rather than in terms of representative accuracy. 
To make a long story short, they focused on practicality. 
Later on, John L. Austin’s, How To Do Things with Words, 
published in 1962,6 emphasizes the act of statement called 
performative utterances (ex.: “I take you as 
my wife”), as opposed to the constative or 
describing utterances (ex.: “It’s raining”). 
Austin reinforces in the belief that eventually all statements 
are performative, producing the power to change reality as 
well as its perception.

This political aspect of talking – in the sense of polis, 
the public space and its rules, is indisputable. The Greeks 
had a term, parrhesia, which meant the capacity to state 
a clear position, to speak truly and affirm a personal con-
viction in public, but also a freedom of speech that put the 
person exercising it at risk, as opposed to flattery. It also 
means the desire to help other men progress. Isn’t what 
art is about? During this last edition of VERBO, Dutch per-
former Lot Meijers invited the audience to a three-person 
private discussion, walking from the entrance of the gallery 
to the roof, where a couch was poetically set up under the 
stars. The piece consisted of a conversation on the evo-
lution of Human beings and the extension of the Universe. 
Ended by the reading of a transcription of a speech by Pro-
fessor Olga Botner, held at the ceremony for the 2011 No-
bel Prize for Physics, the performance led the visitors to a 
privileged and intimate conversation with the artist on the 
meaning of life.

Dealing with political issues, speech strongly refers 
to the poetics of theatre (which eventually led Japan to go 
from traditional stage to karaoke) and with dance. In Mer-
ce Cunnigham’s choreographies, dance, music and works 
of visual art coexisted, where each was worked up indi-
vidually and then they were all superimposed on the day of 

<5 > The word pragmatism derives 
from the Greek pragma, “a thing, a 
fact,” which comes from prasso, “to 
pass over, to practice, to achieve.” 

<6 > Following a series of lectures 
given in Harvard in 1925, formulated in 
the late 1930s. 
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the spectacle into an open artistic encounter. The formats 
were structuring a whole, subject to the coincidences of 
life. The 1980s non-dance and its innovations with Jérome 
Bel and Xavier Leroy have led today to a new generation of 
choreographers who deal with spoken dance (Noé Soulier 
amongst others). From score to post-performance, it con-
vokes a new audience where dominance gets emphasized: 
bodies and languages are tied together by the voice.

Guy Debord defines society as a spectacle charac-
terized by the fetishization of consumer culture, a concept 
that ultimately characterizes the social relations governed 
by the act of accumulation. All aspects of society then come 
to be designed to encourage us toward passivity, a mental 
conjuring trick, or disaffiliation from individual thought. How 
can the exhibition be used to offer different environments 
and situations allowing the public to break free of this pas-
sive condition and become active? Speaking and it social use, 
which determinates specific languages, idioms, tongues, 
etc., sometimes can be seen as trials to subject mankind 
by taxing them paradigms as for the tongue and idioms of a 
dominant group. Wouldn’t the ideal democracy be the one 
where everybody could hear everyone else’s voice?

Besides embodying democracy in the public realm 
we remember Judith Butler’s human mikes amplifying her 
speech when occupying Wall Street in 2011: in brief remarks 
to the occupiers at Liberty Plaza, Butler offered her take 
on the continuing “demands” debate, despites the ban 
of a sound amplification system – it powerfully refers to 
dramaturgy as well: the speech act evokes the ancient 
theatre’s choruses. The choros and its dithyrambs were 
there to summarize and comment on the situations in order 
to help the audience to follow the story, and to tell them 
how they were expected to react. Mainly, it represents 
the population. In the oldest tragedies, the various parts 
were played by a single actor who had to change costumes 
regularly, therefore the choros – constituted by around 
fifty dancing and singing members – had a dominant and 
didactic role. Later, Shakespearian tragedies such a 
“Romeo and Juliet” will had one single choreute, with the 
assumption that the audience was composed of people of 
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letters, with an inherent knowledge of mythology.
From the exhibition’s space, signifying the public 

realm’s heterotopias, to what philosopher Richard Shusterman  
defines7 as soma aesthetics,8 live practices negotiate with 
the here and now of existence as still under 
construction, fragile, with all possibilities of 
ending, even accident or failure. Let’s take two 
examples of performances appealing to lan-
guage. Mauricio Ianês, a Brazilian artist, is a res-
ident at Vermelho and participated in the 10th 

edition of VERBO with two proposals.
Ianês researches on language – verbal as well as 

physical, semiotic, and miscommunication. His work 
strongly considers the relation between the artist and the 
audience. For the festival Something Will Happen at Maison 
de l’Amérique Latine in Paris (2012), the artist proposed a 
collaborative artwork based on a collective exposure of se-
crets. Having asked the audience to write down their first 
memory of language as well as of lack of language, the art-
ist distributed the anonymous revelations, and set up a col-
lective and public reading of those remembrances.

Ricardo Cuevas lives and works in Mexico, his practice 
deals with misunderstanding and confession. Invited for the 
same performance festival, Cuevas proposed as an artwork 
Racist Jokes, a participative performance based on the prin-
ciple of recorded racist jokes translated and automatically 
read by Google. The record was offered to be played to the 
viewer when installed on a chair of confession. The viewer, 
after listening, was allowed to write down a joke of his own. 
The entire content offered a series of confessed jokes and 
anticlimax words, mistranslated by the machine.

We have talked about circumstances and achieve-
ment, but when it comes to understanding, to the viewer’s 
gaze, or drifting words, language of course convokes in-
terpretation. This term is multiple (there are many kinds of 
interpretations) and opened – one interpretation requests 
others. The object of a particular science, hermeneutics, it 
concerns very different fields, including linguistics (the in-
terpreter translates a language into another one, or misin-
terprets), dramatic art (the actor interprets a role), justice 

<7 > In his 2008 publication Body 
Consciousness. 
 
<8 > A meliorative culture of our 
existence and use of the alive body 
(or soma) as a place for sensorial 
assessment (aesthesis). 
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(the judge interprets the law), science (the learned interpreter of 
the facts), music (the use of samples, remake, scores – the musical 
score being one step from the conceptual procedure), the dancer 
as the interpreter of a choreography, religion, politics, and so on.

Questioning the dependency of our way of looking at exhi-
bition critics should be considered through the physical experi-
ence offered by performance and pieces including speech, urging 
the viewers to emancipate themselves from the customary rules of 
mass-reading by keeping their self-critical discourse and autono-
my of reading artworks. The exhibition’s textual apparatus (display 
devices, captions, mediation, lectures, etc.) can also echo well 
this idea. This radical approach demonstrated the full force and 
topicality of speeches in current creative work. Contrapuntally, 
many textual performances convoked silence as a lack of speech 
but not of voice or intention: there is a possibility of speech. De-
spite the numbers of tongues and idioms, Wittgenstein’s quotation 
“what can be said at all can be said clearly, and what we cannot 
talk about we must pass over in silence”9 is yet underpinned. In 
the publication The Dematerialization of Art10, 

Lucy Lippard and John Chandler highlight rec-
ognition of the end purpose of the art object 
in order to demonstrate that the anti-form 
constitutes a new force. Here the subject can 
release himself from his passivity and become the moving force 
of a worldwide choreography and understanding. While the great 
majority of these works nowadays play on a critical relationship 
towards institutions rather than social issues, they are also notable 
for a new relationship between the spectator and the exhibition. 
It aims to overturn the initial relationship of authority in order 
to produce an “emancipated spectator”, or what we can call a 
spect-actor whose emancipation, according to Jacques Rancière, 
“begins when we dismiss the opposition between looking and act-
ing, when we understand that the distribution of the visible itself is 
part of the configuration of domination and subjection”.11

Again we can underscore Mauricio 
Ianês’ proposal for Palais de Tokyo (Paris) and 
the exhibition Something Less, Something 
More, presenting the protocol-based and immaterial works from 
the CNAP / French National Collections (2014). Refus was a pro-
posal inviting the visitors to an open discussion with the artist on 

<9 > In Tractatus logico-
philosophicus, 1921. 
 
<10 > Lucy Lippard, John Chandler, 
The Dematerialization of Art, in Art 
International 12, no 2, 1968. 

<11 > Jacques Rancière, The 
Emancipated Spectator. London: 
Rebel Press, 1992.
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the value of the content of the show. Despite the econom-
ical aspect – should culture be free? Is what I pay in rela-
tion to what I see (quality, quantity), etc. – the project was 
relevant as a pure discursive artwork, offering the audience 
to share status with the artist, the curators and the insti-
tution’s authority. As bought by the CNAP the artwork en-
tered as the spoken performance and as a material package 
of all the written answers and opinions from the audience, 
as well as pictures of hands writing. When next exhibited, 
it can be either form, to be completed. The show also gave 
a large place to vocal pieces from the collection, by artists 
such as Laurie Anderson, Lawrence Weiner, Melik Ohanian, 
and Boris Charmatz. A break often occurs between a live 
work, fully present at the moment of its enactment, and its 
acquired and inventoried documentary remainder, except 
when it comes to speech, such as for those sound pieces 
dealing with the exhibition’s making and reading, recorded 
as “Ateliers de Création Radiophonique” with the National 
French radio France Culture. Speech can be recorded, re-
play and heard, out of any visual backdrop.

The different phases in life are mostly named for 
their possibility for speech. The French word for child, 
“enfant”, comes from Latin in fans, literally “the one who 
cannot speak”.

Speaking is transmission. The French for depart-
ed or dead person, “défunt”, also comes from the Latin 
defunctus: “out of function”, consequently out of voice, 
according to John L. Austin and Michel Foucault’s reversal 
of theories. Since life always ends up in the middle of a spo-
ken sentence, activating various systems of limits between 
spectator and performance artist, spontaneous speaking 
(voicing of opinions), prolonged talking or silence, finds the 
right station between the fragility and tenacity of the hu-
man being. An attempt which was formulated and success-
fully carried out at VERBO 2014.

As a conclusion, in hopes of gaining a more nuanced 
and expanded understanding of how the act of speech can 
be part of the curatorial process, mainly how it helps us 
negotiate with others and ourselves, one could say that 
voice sheds light on a world where reality and poetry can 
meet, to keep us alive.
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2005
Artistas participantes 
Adalgisa Campos
Adriana Barreto
Anabela Santos
André Komatsu
André Nunes
Bruna Mansani
Carlos Mélo
Christiana Moraes
Cris Bierrenbach
Daniele do Rosário
Débora Bolsoni
Deborah Furquim
Eletroporus
Flavia Vivacqua
Lara Pinheiro
Lia Chaia
Luanda Casella
Marcela Levi
Marcelo Cidade
Marcio Banfi
Mareu Machado
Maurício Ianês
Naiah Mendonça
Ondina Castilho
Odires Mlászho
Phil Babot
Renata Har
Romano
Rose Akras
Simon Mitchel
UDDQEM
Tiago Judas
Vera Sala
Vivian Cáfaro
Yftah Peled

Nascimento. Local de trabalho 
1971, São Paulo. São Paulo
1986, Berlim. Florianópolis
1965, Malange. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1975, Santos. São Paulo
1980, Florianópolis. Florianópolis
1969, Riacho das Almas. Recife
1972, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. São Paulo
1974, Curitiba. Rio de Janeiro
1975, Rio de Janeiro. São Paulo
1965, São Paulo. São Paulo
2005, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1975, São Paulo. Melbourne
1967, Marília. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. Gante
1973, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1979, São Paulo. São Paulo
1974, São Paulo. São Paulo
1982, Campo Grande. Rio de Janeiro e Montpellier
1973, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1970, São Paulo. São Paulo
1960, Mandirituba. São Paulo
1965, Cidade do Cabo. Cardiff
1986, São Paulo. Berlim
1969, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1959, São Paulo. Amsterdam
1978, Cardiff. Cardiff
2004-2006, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1952, São Paulo. São Paulo
1977, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1962, Afula. Vitória
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118 Seleção de projetos
Daniela Labra
Marcos Gallon
Tereza de Arruda

Publicação VERBO
Nicolás Robbio

Captação e edição de vídeo
Tiago Judas

Foto
Ding Musa

Artistas em exposição
Andrezza Valentin
Chiara Banfi 
Fabio Morais
Gisela Motta
Leandro Lima
Lia Chaia
Marcius Galan

Nascimento. Local de trabalho
1978, São Paulo. Nova York
1979, São Paulo. Rio de Janeiro
1975, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1972, Indianápolis. São Paulo
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The first edition of VERBO was held in 2005 with the aim of creating an envi-
ronment for shared experiences within the space of Galeria Vermelho, thereby 
allowing for encounters and interchange between the public and artists from 
different backgrounds linked to the field of performance, dance, video, the-
ater and literature.

A primeira edição da VERBO, em 2005, teve como objetivo criar 
dentro do espaço da galeria um ambiente de convivência que per-
mitisse encontros e trocas de experiências entre público e artistas 
de diferentes procedências.
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Cris Bierrenbach 
Exercício #1 – Preto
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Daniele do Rosário
Espremedor 

Daniele do Rosário
A Torre 
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Deborah Furquim 
11 minutos

Débora Bolsoni 
Epitáfio para Isopor
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Eletropolus
Reflexos do Corpo
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Flávia Vivacqua
Reação

Lara Pinheiro
De Zero a Um
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Marcela Levi
Massa de Sentidos
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Marcelo Cidade 
Desvio em trânsito
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Marcio Banfi 
Como um Homem

VERBO_10anos_3.indd   131 11/19/15   11:31 AM



c
r
o
n
o
l
o
g
i
a

132

Maurício Ianês 
Melancolia
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Mareu Machado 
Curral de Apartação

Odires Mlászho
Limítrofe Cego
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Ondina Castilho
Inauguração da Linha Metálica
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Renata Har e Naiah Mendonça 
Blood Boop

Phil Babot 
North/South
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Rose Akras 
Are you experienced?

Romano
Rádio Aberta
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Simon Mitchel 
Cleave Away
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Tiago Judas e Luanda Casella
Contêm Cores, um poema sampler 
para Hélio Oiticica

Em 2005, André Feliciano (Jardineiro da Arte), à direita, 
invadiu várias das performances da mostra.
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UDDQEM
Portia

Vera Sala
ImPermanências
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Vivian Cáfaro
Anatomia

Yiftah Peled
Turismo Definitivo 1c
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Artistas participantes 
Adalgisa Campos
Adelita Ahmad
Ana Montenegro
ARTE AO(S) VIVO
Beth da Matta
BobN
Cris Bierrenbach
Dani Castro
Daniela Bezerra
Daniela Mattos
Edgar Ulisses
Fabiano Marques
Fabiana Prado
Grupo Empreza
Izidório Cavalcanti
James Melville
Juliana Notari
Leopoldo Henrique Wolf
Letícia Sekito
Luiz Duva
Marc Rees
Marcio Banfi
Marília Gessullo
MM não é confete
Patrícia Franco
Roi Vaara
Rose Akras
Saya Woolfalk
Simon Mitchell
Teresa Berlinck
Vera Uberti

Nascimento. Local de trabalho 
1971, São Paulo. São Paulo
1972, São Paulo. São Paulo
1968, Recife. São Paulo
2006, São Paulo. São Paulo
1964, Recife. Recife
1967, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1964, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1972, Goiânia. Goiânia
1977, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1956, Recife. Recife
1970, São Paulo. São Paulo
1974, São Paulo. São Paulo
2001, Região Centro-Oeste
1965, Gameleira. Recife
1978, Cardiff. Cardiff
1975, Recife. Rio de Janeiro
1982, Brasilia. Brasília
1982, São Paulo. São Paulo
1965, São Paulo. São Paulo
1966, Cardiff. Cardiff
1974, São Paulo. São Paulo
1984, São Paulo. São Paulo
2006, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. São Paulo
1953, Norja. Helsinque
1959, São Paulo. Amsterdam
1979, Gifu (Japão). Nova York
1978, Cardiff. Cardiff
1962, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. São Paulo

141141 7.72.7
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142142 Seleção de projetos
Daniela Labra
Marcos Gallon
Tereza de Arruda

Publicação VERBO
Vermelho

Lançamento de publicações
Regina Melim
Yuri Firmeza

Nascimento. Local de trabalho
1955, São Paulo. Florianópolis
1982, São Paulo. São Paulo

Captação e edição de vídeo
Gaia

Foto
Ding Musa

Artistas em exposição
Aimberê César
Ania Valle
Annie Sprinkle
Claudia Vieira
Célia Pattacini
Felipe Vaz
Gijs Andriessen
Grady Gerbracht
Kiki Vassimon
Kim Fielding
Marcia X
Nancy Mauro-Flude
OPOVOEMPÉ
Patricia Osses
Scarlot Harlot
Tellervo Kalleinen
Thomas Rohrer

Nascimento. Local de trabalho
1958, Aracajú. Rio de Janeiro
1977, Havana. Havana
1954, Philadelphia. Philadelphia
1964, Porto Alegre. Nova York
1965, Recife. Rio de Janeiro
1971, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1957, Den Haag. Rio de Janeiro
1974, Nova York. Nova York
1986, Rio de Janeiro. São Paulo
1965-2009, Cardiff
1959-2005, Rio de Janeiro
1975, Hobart. Hobart
2004, São Paulo. São Paulo
1971, Santiago do Chile. São Paulo
1954, Philadelphia. Philadelphia
1975, Lohja. Helsinque
1978, Basiléia. São Paulo
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In 2006, VERBO enlarged its activities to include foreign artists, whose 
participation in the show was made possible through partnerships created 
with foundations from Finland and Wales. This edition featured more than 
50 works, most of them premiering at the event, as well as a selection of 
videos and films by artists such as Márcia X & Aimberê César (Brazil), Tellervo 
Kalleinen (Finland) and by the Interface – Journée Bresil – Dynamiques de 
Création project, organized by Daniela Mattos and Izabela Pucú (RJ) at the 
École Supérieure d´art de Montpellier, France.

No ano de 2006, a VERBO ampliou suas atividades incluindo artistas 
estrangeiros cuja participação na mostra só foi possível por meio de 
parcerias criadas com fundações da Finlândia e do País de Gales.  
A segunda edição da VERBO apresentou mais de 50 trabalhos, na sua 
maioria inéditos, incluindo também uma seleção de vídeos e filmes 
de artistas como Márcia X & Aimberê César (Brasil), Tellervo Kalleinen  
(Finlândia), e do Projeto Interface - Journée Bresil – Dynamiques de 
création, organizado por Daniela Mattos e Izabela Pucú (RJ) na École 
Supérieure d´art de Montpellier, França.
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Adalgisa Campos 
Publicação de Arquivo: Leitura Pública de Diários 
Esparsos e Desenho sobre Documentos

Adelita Ahmad 
Todo dia ela faz tudo sempre igual
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Ana Montenegro e Edgar Ulisses
Eu ser vida

Ana Montenegro e Edgar Ulisses 
Concerto para um lírio branco
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ARTE AO(S) VIVO
GAtO

Beth da Matta
Mar de dentro
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BobN 
Bananarama (Musa Paradisíaca)

Cris Bierrenbach
Exercício #2
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Daniela Mattos
Make Over

Daniela Bezerra
Humano - cibernética de segunda ordem. 
Máquina um Acoplamento
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Fabiano Marques
Tátil/Sonora

Fabiana Prado
Experiência Laika
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Grupo Empreza
Como Chama
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Izidório Cavalcanti
O Meu Coração Aberto

James Melville e Simon Mitchell
‘The Dallas Steak House - Part 1’
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Juliana Notari
SYMBEBEKOS
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Leopoldo Henrique Wolf
jet.sis

Letícia Sekito
Instantâneo
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Luiz Duva e Dani Castro
Performance para espaços restritos

Marc Rees
Vaseline Machine

VERBO_10anos_3.indd   154 11/19/15   11:32 AM



c
r
o
n
o
l
o
g
i
a

155 2
0
0
6

Marcio Banfi
Fingindo viver nesse mundo

Marcio Banfi
Terror
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Marília Gessullo
Volúpia – tempos manifestos 
em processo
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MM não é confete
Manifeste-se (todo mundo artista) ou Quanto vale, 
Quanto valho, ou é por kilo? – Vendo manifestos

Patrícia Franco 
Gira meus olhos
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Roi Vaara 
Spiral
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Saya Woolfalk
Pessoas da Rua

Rose Akras
Are you experienced? (3)
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Vera Uberti
Campo Minado

Teresa Berlinck
Insônia
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2007161

Artistas participantes 
Adelita Ahmad
Ana Montenegro
André Feliciano (Jardineiro da Arte)
Andrezza Valentin
Antti Laitinen
ARES – Ateliê de Performance
Arturo Gamero
Aslan Cabral
Bia Bittencourt
BobN
Carolina Mendonça
Claudia Paim
Coletivo Soco na Pomba
Cris Bierrenbach
Debora Engel
D1G1GARD3N
Edgar Ulisses
Fernando de La Rocque
Flamínio Jallageas
Grupo EMPREZA
Guilherme Teixeira
Hugo Fortes
Jezebel the bullet woman is back
Joana Ferraz
Juliana Ferreira
OPAVIVARÁ
Lourival Cuquinha
Marcela Levi
Marcio Banfi
Maurício Ianês
Micheline Torres
OPOVOEMPÉ
Ricardo Oliveros
Rose Akras
Siri
Síssi Fonseca
Tainá Azeredo
Teresa Berlinck
Tiago Judas
Waléria Américo

Nascimento. Local de trabalho 
1982, São Paulo. São Paulo
1968, Recife. São Paulo
1984, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. Nova York
1975, Haare. Helsinque
2007-2008, São Paulo
1975, São Paulo. São Paulo
1980, Recife. Recife
1985, São Paulo. São Paulo
1967, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1984, São Paulo. São Paulo
1961, Porto Alegre. Porto Alegre
2006-2007, Ribeirão Preto
1964, São Paulo. São Paulo
1977, São Paulo. Rio de Janeiro
2008, São Paulo. São Paulo
1956, Recife. Recife
1979, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1981, Marília. São Paulo
2001, Região Centro-Oeste
1977, São Paulo. São Paulo
1968, São Paulo. São Paulo
2008, São Paulo. São Paulo
1985, São Paulo. São Paulo
1984, São Paulo. São Paulo
2005. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1985, Recife. Recife
1973, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1974, São Paulo. São Paulo
1973, Santos. São Paulo
1974, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
2004, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. Ubatuba
1959, São Paulo. Amsterdam
1975, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1957, São Paulo. São Paulo
1984, Brasília. São Paulo
1962, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1979, Fortaleza. Fortaleza

161161 15.710.7
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162 Seleção de projetos
Daniela Labra
Eduardo Brandão
Marcos Gallon

Publicação VERBO
Estúdio Campo

Captação e edição de vídeo
Gaia

Artista em exposição
Diogo de Moraes

Nascimento. Local de trabalho
1982, São Paulo. São Paulo

Foto
Ding Musa
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Unlike the 2005 and 2006 editions, in which the works were selected by 
way of invitations extended directly to specific artists, in 2007 the selection 
process was open to submissions of proposals by artists from Brazil or other 
countries. The aim was to democratize the selection to lend the event a  
wider scope. An amazing response of 250 projects was received. The selec-
tion of the works was made as a joint effort between curator Daniela Labra, 
the artistic director of VERBO, Marcos Gallon, and the artistic director of 
Galeria Vermelho, Eduardo Brandão.

Diferente das edições de 2005 e 2006, em que os trabalhos foram 
selecionados através de convite direto aos artistas, em 2007, o pro-
cesso de seleção de trabalhos para a 3ª edição da VERBO foi aberto 
para que artistas do Brasil e do estrangeiro enviassem seus projetos. 
A intenção foi democratizar a seleção, ampliando as possibilidades  
de abrangência do evento. O retorno foi surpreendente. Foram re-
cebidos mais de 250 projetos. A seleção dos trabalhos foi feita em 
conjunto pela curadora Daniela Labra, o diretor artístico da VERBO 
Marcos Gallon e Eduardo Brandão, diretor artístico da Vermelho.
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Adelita Ahmad
Encubo-me

Ana Montenegro e Edgar Ulisses 
Ópera do Cotidiano
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André Feliciano (Jardineiro de Arte)
Fotografe-para-ver

Anti Laitinen 
Snowman
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Andrezza Valentin
Visagem

Ares
Encontros Suspensos
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Aslan Cabral
Search

Bob N e Fernando de La Rocque
Ping-Pong Ju
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Bia Bittencourt e Arturo Gamero 
Mercador

Carolina Mendonça e Tainá Azeredo 
Vending Machine

Claudia Paim 
Carta
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Coletivo Soco na Pomba
Dispositivo de Interação Combinada (DIC)

Cris Bierrenbach
O Beijo
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D1G1GARD3N 
Song of Googlism

Flamínio Jallageas 
Mudanças
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Grupo Empreza 
OPOSITIVO

Guilherme Teixeira 
Objeto Suprematista
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Joana Ferraz e Juliana Ferreira 
Primeiro era depois

Jezebel the bullet woman is back 
Minha buceta não é corporativa
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Lourival Cuquinha 
Sogoma e a substância (a tapioca que não é)

Marcela Levi 
In-organic
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Marcio Banfi
Discussão

Mauricio Ianes
Zona Morta
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Micheline Torres 
Carne

OPOVOEMPÉ 
O que se viu que você vê

OPAVIVARÁ! 
NAMOITA
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Ricardo Oliveros
Saindo do armário: as microdanças de poder

Rose Akras
Body Presence
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Teresa Berlinck 
Cozinha Cultural

Síssi Fonseca e Hugo Fortes 
O que fica

Siri e Débora Engel
Obra-Prima
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Waléria Américo 
Des-Limite

Tiago Judas 
Fuga Complementar
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Artistas participantes
3D
Bijari
Carlos Monroy
Cristian Duarte
Cris Bierrenbach
Cris Faria
Daniel Fagundes
Daniel Murgel
Fabiano Marques
FrenchMottershead
Glaucia Mayer
Síssi Fonseca
Hugo Fortes
Jaime Lauriano
Juliana Notari
Laerte Ramos
Lia Chaia
Lukas Mettler
Luiz Alfredo Guedes
Marcio Banfi
Massimo Grimaldi
Michel Groisman
OPÁVIVARA e Grupo UM
Renato Hofer
Rose Akras
Sabina Grasso
Sissi Fonseca
Thelma Bonavita
Tiago Primo
Yiftah Peled
Yuri Firmeza

Nascimento. Local de trabalho
2008-2009, São Paulo.
1996, São Paulo. São Paulo
1984, Bogotá. São Paulo
1973, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. São Paulo
1975, Salvador. Genebra
1984, São Paulo. São Paulo
1981, Niteroi. Rio de Janeiro
1970, São Paulo. São Paulo
1999, Londres. Londres
1983, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1957, São Paulo. São Paulo
1968, São Paulo. São Paulo
1979, São Paulo. São Paulo
1975, Recife. Rio de Janeiro
1978, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1979, Langnau. Genebra
1975, São Paulo. São Paulo
1974, São Paulo. São Paulo
1974, Taranto. Milão
1972, Itaipava. Rio de Janeiro
2005, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1974, Santo André. São Paulo
1959, São Paulo. Amsterdam
1974, Genebra. Berlim
1957, São Paulo. São Paulo
1965, São Paulo. Berlim
1982, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1962, Afula. Vitória, São Paulo
1982, São Paulo. São Paulo

179179179179 9.815.7
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180 Seleção de projetos
Eduardo Brandão
Marcos Gallon

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Artistas em exposição
Amilcar Packer
Ana Maria Tavares
André Komatsu
Cadu
Carla Zaccagnini
Gisela Motta
Julian Rosefeldt
Leandro Lima
Leya Mira Brander
Manuela Marques
Marcelo Cidade 
Marco Paulo Rolla
Maurício Ianês
Nicolás Robbio
Rafael Assef
Ricardo Carioba
Rosângela Rennó
SUPERFLEX
Tiago Judas

Nascimento. Local de trabalho
1974, Santiago. São Paulo
1958, Belo Horizonte. São Paulo
1979, São Paulo. São Paulo
1977, São Paulo. Rio de Janeiro
1973, Buenos Aires. São Paulo e Malmö
1976, São Paulo. São Paulo
1965, Munique. Berlim
1976, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1959, Beira Alta. Paris
1979, São Paulo. São Paulo
1967, São Domingos do Prata. Belo Horizonte
1973, Santos. São Paulo
1975, Mar del Plata. São Paulo e Buenos Aires
1970, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1962, Belo Horizonte. Rio de Janeiro
1993, Copenhague. Copenhague
1978, São Paulo. São Paulo

Foto
Ding Musa

Publicação VERBO
Estúdio Campo

VERBO Conjugado
Centro Cultural São Paulo 
15 a 18 de julho 2008
Amilcar Parker
Celso Favaretto
Daniel Lima
Eduardo Vederame
Fabio Cypriano
Laura Lima
Lenora de Barros
Lucia Agra
Luiz de Abreu
Rose Akras
Rubens Machado Jr.
Wilson Sukorski
Yiftah Peled

Mediação dos curadores
Daniela Labra
Fernanda Albuquerque
Lara Pinheiro
Marcos Gallon

VERBO 08
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The 4th edition of VERBO, in 2008, presented 51 projects that reflected the 
field of tension that performance art was going through in the first decade of 
the 21st century. The event featured photos, installations, performances, videos 
and video stills which pointed to the attempt to place the dialogue with the 
observer into perspective, by means of the performer’s body. Carnal elements 
from traditional iconography were presented in counterpoint to the asepsis of 
the white cube in works that suggested dependence, care, and the need for 
both commitment and domination. The selection of the works also pointed to 
the power associated with the sacred, with the profane, with everyday rou-
tines, and with pain inflicted by man against himself and others. Acts of violence, 
daily routines of nutrition, breathing, reproduction and sexuality which, due 
to man’s civilized nature, do not appear in public, especially not in situations 
where tradition places limits on individual freedom. Moreover, VERBO 2008 also 
featured actions created based on questions related to the current status of 
performance in art, such as its insertion in institutions and the art market, while 
also considering its approximation with other languages, and, for example, its 
effectiveness as a critical tool and an instrument of resistance to the prevailing 
system. To discuss these questions, Centro Cultural São Paulo, in partnership 
with Galeria Vermelho, created the seminar VERBO Conjugado, which was held 
in parallel with the actions in the gallery. Divided into four days, the seminar en-
joyed the participation of artists and intellectuals from various areas and dealt 
with themes that included Performance and Documentation, Performance and 
Restaging, as well as Performance and Cultural Resistance.

A 4a edição da VERBO, em 2008, apresentou 51 projetos que refle-
tem o campo de tensão representado pela performance arte na pri-
meira década do século 21. Foram apresentadas fotos, instalações, 
performances, vídeos e stills de vídeo que apontam para a tentativa 
do artista de colocar em perspectiva um diálogo com o observador 
através do seu corpo. Elementos carnais da iconografia tradicional 
foram apresentados em contraposição à assepsia do cubo branco 
em trabalhos que sugeriam a dependência, o cuidado, a neces-
sidade de compromisso e de dominação. A seleção de trabalhos 
apontou também para o poder associado ao sagrado, ao profano, às 
rotinas do cotidiano e à dor infligida pelo homem a si mesmo e aos 
outros. Atos de violência, rotinas diárias de alimentação, respira-
ção, reprodução e sexualidade que, por conta da natureza civilizada 
do homem não aparecem em público, especialmente em situações 
em que a tradição limita a liberdade individual. Além disso, a VER-
BO 2008 apresentou também ações criadas a partir de questões 
relacionadas ao estatuto da performance na arte atual, como sua 
inserção institucional e no mercado de arte; sua aproximação com 
outras linguagens, e, por último, sua atual eficácia como instru-
mento crítico e de resistência ao sistema vigente. Para discutir tais 
questões, o Centro Cultural São Paulo em parceria com a Vermelho 
criaram o seminário VERBO Conjugado que ocorreu paralelamente 
às ações na galeria. Dividido em quatro dias, o seminário abordou 
temas como Performance e Documentação, Performance e Reen-
cenação, Performance e Resistência Cultural, entre outros, e con-
tou com a participação de artistas e intelectuais de várias áreas. 
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Bijari
Multidão Zero

3D
Olé
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Carlos Monroy
La Performola

Cris Bierrenbach
Comida
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Daniel Fagundes
Existe alguma possibilidade ética que 
não acene ao totalitarismo?

Daniel Murgel
O leilão dos piores trabalhos de artistas
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Fabiano Marques 
talco-tec-tic-talk-show

Faria & Mettler
art | basel | geneva | belgrade | skopje | são paulo
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Frenchmottershead
Verbo People

Glaucia Mayer
Consultoria de estética 1 – salão de cabeleireiro
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Hugo Fortes e Síssi Fonseca
Vermelho na Vermelho

Jaime Laureano
Diálogos
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Juliana Notari
Dra. Diva

Laerte Ramos
Do pó ao pó
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Lia Chaia
Transporte de jardim

Luiz Alfredo
enchendo linguiça
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Michel Groisman
Máquina de desenhar

Marcio Banfi
Cego de novo
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Renato Hofer
10x10 cadernos instantâneos

OPAVIVARÁ e Grupo UM
Moitará
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Rose Akras
7 a 10 maneiras de 
perceber seu corpo

Sabina Grasso e Massimo Grimaldi
Andréa
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Thelma Bonavita e Cristian Duarte
Eletro-quimicos, baby

Tiago Primo
Meio dia
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Yiftah Peled
Alta Tensão

Yuri Firmeza
Demarcação de território
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195 2009195

Artistas participantes
Ana Montenegro
Annie Vigier (les gens d’Uterpan)
Anno Dijkstra
Bruno Freire
Carolina Mendonça
Célio Braga
Daniel Fagundes
Edgar Ulisses
Franck Apertet (les gens d’Uterpan)
Gabriel Abrantes
grupoArac
Guilherme Peters 
Ícaro Zorbar
Laura Huzak Andreato
LOS TORREZNOS
Marco Paulo Rolla
Maurício Ianês
Nancy Mauro-Flude
Nezaket Ekici
Rose Akras

Nascimento. Local de trabalho 
1968, Recife. São Paulo
1965, Paris. Paris
1970, Sint Annaparochie. Amsterdam
1983, São Paulo. São Paulo 
1984, São Paulo. São Paulo
1963, Guimarânia. São Paulo, Amsterdam
1984, São Paulo. São Paulo
1956, Recife. Recife
1966, Paris. Paris
1984, Chapel Hill. Lisboa
2009, São Paulo. São Paulo
1987, São Paulo. São Paulo
1977, Bogotá. Bogotá
1978, São Paulo. São Paulo
2000, Madri. Madri
1967, São Domingos da Prata. Belo Horizonte
1973, Santos. São Paulo
1975, Hobart. Hobart
1970, Kirsehir. Berlim, Stuttgart, Istambul
1959, São Paulo. Amsterdam
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196 Seleção de projetos
Eduardo Brandão
Marcos Gallon

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Foto
Ding Musa

Artistas em exposição
Marcio Banfi
Cris Bierrenbach
Tal Hadad

Publicação VERBO
Estúdio Campo

Oficinas FUNARTE
Marco Paulo Rolla
Rose Akras
Tal Hadad

VERBO Conjugado 2ª edição
Centro Cultural São Paulo (CCSP)
7 a 10 de julho 2009
Cristiane Paoli Quito
Jaime Vallaure e Rafael Lamata (LOS TORREZNOS)
Key Sawao e Ricardo Iazzetta
Liliana Coutinho 
Marcos Gallon 
Renato Cymbalista 
Sam Ely & Lynn Harris 
Sonia Sobral
Suely Rolnik

Mediação dos curadores
Daniela Labra
Fernando Oliva

Lançamento de publicações
Fabio Morais
Liliana Coutinho
Lúcia Prancha

Nascimento. Local de trabalho
1974, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. São Paulo
1976, Paris. Paris

Nascimento. Local de trabalho
1975, São Paulo. São Paulo
1977, Lisboa. Lisboa
1985, Lisboa. Lisboa
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In the 5th edition of VERBO, in 2005, Galeria Vermelho entered into alliance 
with other institutions from the city of São Paulo to create a week-long, broad-
scope overview of performance art which included actions and installations cre-
ated by more than 50 artists from Brazil and other countries, such as Portugal, 
Spain, Holland and France. There were also releases of artist’s books, magazines 
and DVDs, as well as creative workshops in the area of performance, held in 
partnership with FUNARTE, along with an educational action that included the 
second edition of the VERBO Conjugado seminar, organized in partnership with 
Centro Cultural São Paulo.The actions that composed the edition were selected 
through a detailed analysis of the 320 projects received by Vermelho, between 
the months of December 2008 and March 2009. Of these, ten actions were 
chosen, together with another eight projects by invited artists, to compose 
the programming for the show’s performances. The 2009 edition also featured 
installations by Ícaro Zobar, Cris Bierrenbach, Anne Durez, Marcio Banfi, and 
included the release of Marte no 3, coordinated by Portuguese curator Liliana 
Coutinho.

Na 5a edição da VERBO, em 2005, a Vermelho se aliou a outras insti-
tuições da cidade de São Paulo para criar, durante uma semana, 
um panorama abrangente sobre a arte da Performance que incluiu 
ações e instalações criadas por mais de 50 artistas brasileiros e de 
outros países como Portugal, Espanha, Holanda e França; lança-
mentos de livros de artista, revistas e DVDs, oficinas de criação na 
área da performance, desenvolvidas em parceria com a FUNARTE, 
e uma ação educativa que incluiu a segunda edição do seminário 
VERBO Conjugado, organizado em parceria com o Centro Cultural 
São Paulo. As ações que compuseram a edição foram selecionadas 
através de uma análise minuciosa dos 320 projetos recebidos pela 
Vermelho, entre os meses de dezembro de 2008 e março de 2009. 
Desses, foram escolhidas dez ações que, junto a outros oito proje-
tos de artistas convidados, compõem a programação de performan-
ces da mostra, que contou também com instalações de Ícaro Zobar, 
Cris Bierrenbach, Anne Durez, Marcio Banfi entre outros. A edição 
contou ainda com o lançamento da revista Marte no 3, coordenada 
pela curadora portuguesa Liliana Coutinho.
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Ana Montenegro e Edgar Ulisses 
Encontro na miragem do outro

Annie Vigier & Franck
Apertet (les gens d’Uterpan) X-Event 2
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Anno Dijkstra 
Body Hit
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Carolina Mendonça e Bruno Freire 
Muro em diagonal / metáforas espaciais 
com experiência concreta
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Daniel Fagundes
A Maldição de Ford 
– homenagem a f?

Gabriel Abrantes 
Brasília, e as maravilhosas 
cascatas de Iguaçu
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GrupoArac
Canned Attack

Guilherme Peters 
Tentativa de evocar o espírito de 
Joseph Beuys ao redor deste espaço
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Ícaro Zorbar
Instalação Assistida #6
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Laura Huzak Andreato 
Delivery do projeto Nome Fantasia
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LOS TORREZNOS 
La Cultura

LOS TORREZNOS 
El Dinero
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Marco Paulo Rolla 
Suando e Resistindo
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Maurício Ianês 
Carta
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Maurício Ianês 
Monólogopedra

Nancy Mauro-Flude 
Paraphernalia: dances with her shadow
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Nezaket Ekici 
Permanent Words
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Rose Akras e Célio Braga
Similitude
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211 2010211

Artistas participantes
Alessandra Coppola
Ana Montenegro
Bernardo Stumpf
Christiana Moraes
David Zagari
Dirk Jan Jager
Fernando Renjifo
Gabriel Brito Nunes
Guilherme Peters
Guilherme Teixeira
Hugo Nadeau
Jacopo Miliani
Joana Bastos
Laura Huzak Andreatto
Lia Chaia
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Louise DD
Marcio Banfi
Marco Paulo Rolla
Marielle Videler
Marlène Renaud-B.
Maurício Ianês
Nathalie Fari
Paula Garcia
Pedro Barateiro
Richard Martel
Rose Akras

Nascimento. Local de trabalho 
1975, Catanzaro. Bruxelas
1968, Recife. São Paulo
1983, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1972, São Paulo. São Paulo
1982, Toulon. Bruxelas
1965, Heiloo. Amsterdam
1972, Madri. Madri
1979, Frei Paulo. São Paulo
1987, São Paulo. São Paulo
1977, São Paulo. São Paulo
1982, Saint-Zacharie. Montreal
1981, Milão. Milão
1979, Lisboa. Lisboa
1978, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1970, Copenhagen. Copenhagen
1984, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1974, São Paulo. São Paulo
1967, São Domingos do Prata. Belo Horizonte
1970, Bergen op Zoom. Amsterdam
1984, Laval. Quebec
1973, Santos. São Paulo
1975, São Paulo. Berlim
1975, São Paulo. Nova York
1979, Almada. Lisboa
1950, La Baie. Quebec
1959, São Paulo. Amsterdam
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Seleção de projetos
Marcos Gallon

Publicação VERBO
Estúdio Campo

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Laboratório de Escrita sobre Performance
Centro Cultural São Paulo (CCSP)
21 a 30 de julho 2010 

Coordenação 
Nina Gazire

Foto
Ding Musa

VERBO Conjugado 3ª edição
Centro Cultural São Paulo (CCSP)
28 a 30 de julho 2010
Paula Braga
Ricardo Oliveros
Marcus Bastos
Maurício Ianês
Luiz Fernando Ramos

Curadoria e mediação
Mario Ramiro

VERMELHO
CENTRO CULTURAL SP
E FUNARTE

26a31 
JUL
2010
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26.07 – 31.07.2010

The thematic mainspring of VERBO 2010 was the word, both written and spoken. 
The curatorial selection for this edition considered more than 200 projects sub-
mitted between the months of December 2009 and March 2010. A total of 11 ac-
tions were chosen, which together with the 16 invited projects composed the 6th 
edition of VERBO. This edition also included the 3rd edition of the VERBO Conju-
gado seminar, as well as a laboratory concerned with writing on performance.

A VERBO 2010 teve como eixo principal a palavra, tanto escrita 
quanto falada. O recorte curatorial da edição foi dado a partir dos 
mais de duzentos projetos recebidos para seleção, entre os me-
ses de dezembro de 2009 e março de 2010. Deles, foram selecio-
nadas 11 ações que, junto aos 16 projetos convidados, compuse-
ram a 6a edição da VERBO. A edição contou ainda com a terceira 
edição do seminário VERBO Conjugado e com um laboratório de 
escrita sobre performance.
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Alessandra Coppola e David Zagari

Ana Montenegro 
A reprodução proibida
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Bernardo Stumpf 
Jimmy, The Jungle Beast

Christiana Moraes 
Lição de Anatomia
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Dirk Jan Jager 
Wax Latex Mud
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Fernando Renjifo 
El Lugar y la Palabra. Conversación 
interferida Beirut – da série Exílio do Reino

Gabriel Brito Nunes 
f l æ s h
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Guilherme Peters 
Marcando Território

Guilherme Teixeira 
Rolê
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Jacopo Milani 
W_W

Hugo Nadeau 
Just Visiting
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Joana Bastos 
Peça de Acervo

Laura Huzak Andreato 
Diamante
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Lilibeth Cuenca Rasmussen 
The Present doesn’t exist in my Mind 
and the Future is already far behindLia Chaia 

Que Meus Olhos te Protejam
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Marcio Banfi 
Caça-Palavras

Louise D.D. 
Identidade
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Marco Paulo Rolla 
Imersão, Transbordamento e Resistência
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Marlène Renaud-B. 
Possession and Extension
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Mariële Videler 
□□□□

Maurício Ianês 
O Nome
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Nathalie Fari 
Mein_Raum
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Pedro Barateiro 
Teoria da Fala

Paula Garcia 
#2 da série Corpo Ruído
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Richard Martel 
La Création de L’Homme 
Comme Ready-Made

Rose Akras 
Endurance, 5.587 Times the 
Same Movement Sequence
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229 2011229

Artistas participantes
Amelia Winger-Bearskin
Annie Vigier (les gens d’Uterpan)
Bernardo Stumpf
Eva Schippers
Franck Apertet (les gens d’Uterpan)
Fratura
Lot Meijers
Marco Paulo Rolla
Mauricio Ianês
Nir De Volff / TOTAL BRUTAL
Ricardo Jacinto
Rob Visser
Rose Akras

Nascimento. Local de trabalho 
1975, Rochester. Nashville
1965, Paris. Paris
1983, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1980, Amsterdam. Amsterdam
1966, Paris. Paris
2010, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1981, Hilversum. Amsterdam
1967, São Domingos do Prata. Belo Horizonte
1973, Santos. São Paulo
1974, Tel Aviv. Berlim
1975, Lisboa. Lisboa
1962, Avereest. Amsterdam
1959, São Paulo. Amsterdam
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230 Seleção de projetos
Marcos Gallon

Publicação VERBO
Estúdio Campo

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Foto
Rafael Cañas
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The eleven actions created by artists from Brazil and other countries that took 
part in the program of VERBO 2011 were selected from more than 200 projects 
submitted between December 2010 and March 2011.

As onze ações criadas por artistas brasileiros e estrangeiros que 
integraram o programa da VERBO 2011 foram selecionadas a par-
tir de mais de duzentos projetos recebidos durante os meses de 
dezembro de 2010 e março de 2011.
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Annie Vegier e Franck Appert (les gens d’Uterpan)
Caster (a strategy from the process re|action)

Amelia Winger-Bearskin 
Performance for an Audience of One
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Fratura 
Contrato

Bernardo Stumpf 
Uh… This is not what you’re thinking

Eva Schippers, a.k.a. She-Man  
Run, Baby, Run 
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234

Marco Paulo Rolla 
Uma Canção na Vitrola

Lot Meijers 
The Dinner

VERBO_10anos_3.indd   234 11/19/15   11:39 AM



c
r
o
n
o
l
o
g
i
a

235 2
0
1
1

Nir De Volff / TOTAL BRUTAL 
What a Mess

Mauricio Ianês 
Um e Outro Silêncio
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Rose Akras e Rob Visser 
Movement with a rest product : space

Ricardo Jacinto 
In a Rear Room – Um Tributo
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Artistas participantes
AKassen
Ana Montenegro
Dirk Jan Jager
Edward Janssen
Guilherme Peters
Hannah Heilmann
Ieke Trinks
Julien Bismuth
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Lot Meijers
Mariana Sucupira
Maristela Estrela
Maurício Ianês
Maurizio Mancioli
Michele Rizzo
Paul Glazier
Rose Akras
Rob Visser
Vincent Riebeek
Vivian Caccuri

Nascimento. Local de trabalho 
2004, Copenhagen. Copenhagen
1968, Recife. São Paulo
1965, Heiloo. Amsterdam
1971, Enschede. Amsterdam
1987, São Paulo. São Paulo
1978, Copenhagen. Copenhagen
1977, Oudega. Mälmo
1973, Paris. Paris e Nova York
1970, Copenhagen. Copenhagen
1981, Hilversum. Amsterdam
1971, Espírito Santo do Pinhal. Berlim
1971, São Paulo. Berlim
1973, Santos. São Paulo
1970, Lausane. São Paulo
1984, Galatone. Amsterdam
1965, Londres. Amsterdam
1959, São Paulo. Amsterdam
1962, Avereest. Amsterdam
1992, Hoofddorp. Berlim
1986, São Paulo. Rio de Janeiro
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238 Seleção de projetos
Programa I
Marcos Gallon
Programa II
Rose Akras
Programa III
Julia Rodrigues

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Artistas em exposição
Allan Nicolaisen
Robert Kjær Clausen
Steffen Jørgensen

Nascimento. Local de trabalho
1982, Viborg. Copenhague
1979, Nyborg. Copenhague
1983, Langeskov. Copenhague

Foto
Rafael Cañas

Publicação VERBO
Estúdio Campo
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The 8th edition of VERBO was organized in three distinct programs, which were 
presented during 2012, within Galeria Vermelho’s exhibitions programming. The 
first program included actions by Maurício Ianês, Lot Meijers, Guilherme Peters, 
and the artist duos Ana Montenegro & Maurizio Mancioli and Mariana Sucupira 
& Maristela Estrela, as well as the text Enquanto lia Los siete locos (page 81), 
written for the program by artist Carla Zaccagnini. Program II featured actions 
by artists who were either Dutch or residents of Holland, such as Rose Akras, 
who in partnership with Rob Visser presented Movement with a Rest Product 
II: Space, as well as artist duo Dirk Jan Jager & Paul Galzier, Edward Janssen, 
Lot Meijers, Ieke Trinks, and artist duo Vincent Riebeek & Michele Rizzo. Cura-
tor Fernando Oliva was invited to create a reflection on the night in the format 
of a text that appears on page 87 of this book. Program III of VERBO 2012 was 
designed by Brazilian curator and Copenhagen resident Julia Rodrigues. Besides 
works by the artist trio AlanSteffenRobert, the group AKassen, Hannah Heil-
mann and Lilibeth Cuenca Rasmussen – all Danish – the program also included 
actions by Vivian Caccuri, from Brazil, and French artist Julien Bismuth. For the 
night, architect and curator Marta Bogéa wrote the text Zoom which appears on 
page 93 of this publication.

A 8a edição da VERBO foi elaborada em três programas distintos, 
que foram apresentados durante o ano de 2012, dentro da progra-
mação de exposições da Vermelho. O primeiro programa incluiu 
ações de Maurício Ianês, Lot Meijers, Guilherme Peters, Ana  
Montenegro & Maurizio Mancioli e Mariana Sucupira & Maristela  
Estrela. Para o programa, a artista Carla Zaccagnini escreveu o 
texto Enquanto lia Los siete locos (página 81). O programa II contou 
com ações de artistas holandeses ou radicados na Holanda, como 
Rose Akras que em parceria com Rob Visser apresentou Movement 
with a Rest Product II: Space (3), da dupla Dirk Jan Jager & Paul 
Galzier, Edward Janssen, Lot Meijers, Ieke Trinks e da dupla Vin-
cent Riebeek & Michele Rizzo. Para a noite, o curador Fernando 
Oliva criou o texto Uma nova performance para um novo público 
que aparece na página 87 desse livro. O programa III da VERBO 
2012-2013 foi elaborado pela curadora radicada em Copenhague, 
Julia Rodrigues. Além do trio AlanSteffenRobert, do grupo AKas-
sen, de Hannah Heilmann e de Lilibeth Cuenca Rasmussen, todos 
dinamarqueses, foram apresentadas também ações da brasileira 
Vivian Caccuri e do francês Julien Bismuth. Para a noite, a arqui-
teta e curadora Marta Bogéa escreveu o texto Zoom que aparece 
na página 93 dessa publicação.
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Ana Montenegro e Maurizio Mancioli 
Os Amantes

Programa I
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Lot Meijers 
A Short Play for Two Photographers 
and a Cameraman

Guilherme Peters 
Bail 2
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Mariana Sucupira e Maristela Estrela 
Descabido
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Maurício Ianês 
notNo
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Dirk Jan Jager & Paul Glazier  
Leviatã

Programa II
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Edward Janssen 
The Visual Evidence of Hours 
of Common Labor
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Lot Meijers 
This text will be performed

Ieke Trinks 
Multiple (un)related causes # 6
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247

Rose Akras e Rob Visseler 
Movement with a rest product II: space (3)

Vincent Riebeek & Michele Rizzo 
Dust
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AKassen 
Drip

Programa III

Hannah Heilmann 
It wasn’t like that, it was like this
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Julien Bismuth 
Untitled (moving image)

Lilibeth Cuenca Rasmussen 
The Instrumental Man
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Vivian Caccuri 
Golden Hour
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2013
Artistas participantes
Celina Portella
Fabíola Tasca
Felipe Bittencourt
Felipe Cidade
Guilherme Peters
Jorge Ramirez-Escudero (Hyperpotamus)
Luisa Mota
Pedro Moraes
Vivian Caccuri

Nascimento. Local de trabalho 
1977, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1969, Juiz de Fora. Belo Horizonte
1984, Cabo Frio. São Paulo
1989, São Paulo. São Paulo
1987, São Paulo. São Paulo
1981, Toquio. Madri
1984, Hanoi. São Paulo
1985, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1986, São Paulo. Rio de Janeiro
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252 Seleção de projetos
Marcos Gallon

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Foto
Rafael Cañas
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The 9th edition of VERBO featured nine actions by artists from Brazil and oth-
er countries. The criticism of the social, political and economic system which 
triggered popular protests in many cities in Brazil and around the world, in 2013, 
constituted the curatorial thrust of this edition.

A 9a edição da VERBO contou com a apresentação de 9 ações 
de artistas brasileiros e estrangeiros. A crítica ao sistema social, 
político e econômico que detonou manifestações populares nas 
principais cidades do Brasil, e do mundo, em 2013, constituiu o 
recorte curatorial da edição.
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Celina Portella 
Nós

Fabíola Tasca 
Audiência Pública
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Felipe Cidade 
Empata Arte

Felipe Bittencourt 
Lições para pessoas e coisas
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Jorge Ramirez-Escudero 
(Hyperpotamus)

Guilherme Peters 
Bail 1
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Luisa Mota 
I believe in good things coming
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Vivian Caccuri 
Quadro Maior

Pedro Moraes 
Não existe resposta certa, se não 
existe pergunta (A Esfinge)
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Artistas participantes
Ana Montenegro
Cão
Cris Bierrenbach
Dirk Jan Jager
Dora Longo Bahia
Enrique Ježik
Fabio Morais
Fernando Belfiore
Guilherme Peters
Hugo Nadeau
LOS TORREZNOS
Lot Meijers
Manuel Vason
Marcelo Cidade
Marco Paulo Rolla
Maurício Ianês
Nina Glockner
Nina Wijnmaalen
Olivia Reschofsky
Rob Visser
Rose Akras
Wilson Sukorski

Nascimento. Local de trabalho 
1968, Recife. São Paulo
2011, São Paulo. São Paulo
1964, São Paulo. São Paulo
1965, Heiloo. Amsterdam
1961, São Paulo. São Paulo
1961, Córdoba. Cidade do México
1975, São Paulo. São Paulo
1983, São Paulo. Amsterdam
1987, São Paulo. São Paulo
1982, Saint-Zacharie. Montreal
2000, Madri. Madri
1981, Hilversum. Amsterdam
1974, Padua. Londres
1979, São Paulo. São Paulo
1967, São Domingos do Prata. Belo Horizonte
1973, Santos. São Paulo
1982, Bochum. Amsterdam
1980, Groningen. Amsterdam
1985, Debrecen. Amsterdam
1962, Avereest. Amsterdam
1959, São Paulo. Amsterdam
1955, Santo André. São Paulo
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Seleção de projetos
Marcos Gallon

VERBO Conjugado 
4ª edição
Vermelho, 17, 24 e 
31 de julho, e 7 de 
agosto de 2014
Agnès Violeau
Ana Montenegro
Jaqueline Martins
Julia Rodrigues
Juliana Moraes
Manuel Vason
Mario Ramiro 
Mauricio Ianês

Mediação
Marcos Gallon

Publicação VERBO
Estúdio Campo

Desenho
Nicolas Róbbio

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Foto
Rafael Cañas

260

Artistas em exposição
Amal Kenawy
Carla Zaccagnini
Cinthia Marcelle
Clara Ianni
Cristiano Lenhardt
Edouard Fraipont
Gisela Motta
Henrique Cesar
Iván Argote
Jean Meeran
Jonathas de Andrade
Julian Rosefeldt
Keila Alaver
Leandro Lima
Lenora de Barros
Lia Chaia
Marcio Banfi
Marco Paulo Rolla
Mauricio Ianês
Rodrigo Braga
Rosângela Rennó

Nascimento. Local de trabalho 
1974-2012, Cairo
1973, Buenos Aires. São Paulo e Mälmo
1974, Belo Horizonte. São Paulo
1987, São Paulo. São Paulo
1975, Itaara. Rio de Janeiro
1972, São Paulo. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1987, São Paulo. São Paulo
1983, Bogotá. Paris
1973, Cidade do Cabo. Cidade do Cabo
1982, Maceió. Recife
1965, Munique. Berlim
1970, Londrina. São Paulo
1976, São Paulo. São Paulo
1953, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1974, São Paulo. São Paulo
1967, São Domingos do Prata. Belo Horizonte
1973, Santos. São Paulo
1976, Manaus. Rio de Janeiro
1962, Belo Horizonte. Rio de Janeiro
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To discuss questions related to the practices of documenting and recording 
actions and performances by means of photos, videos, musical scores and 
propositions, their autonomy in time and their status and relevance in the cur-
rent art system, the program of the 10th edition of VERBO presented a set of 
22 performances, by artists from Brazil and other countries, an exhibition with 
actions created for photographic and video cameras, as well as the 4th edition 
of the VERBO Conjugado seminar. Mediated by the festival’s artistic director, 
Marcos Gallon, the four roundtables held at the seminar were structured based 
on themes related to the recording and documentation of performances and 
actions. The roundtables were conducted by the professor of performance 
in the visual arts course of the Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 
Juliana Moraes (Brazil), photographer and performer Manuel Vason (Italy-En-
gland), performer Ana Montenegro (Brazil), French curator Agnès Violeau, artist 
Maurício Ianês, gallerist Jaqueline Martins, Universidade de São Paulo professor 
Mario Ramiro, and curator Julia Rodrigues.

Para discutir questões relacionadas às práticas de documentação 
e registro de ações e de performances, por meio de fotos, vídeos, 
partituras e proposições, sua autonomia no tempo e o seu status 
e relevância no sistema da arte atual, o programa da 10a edição da 
VERBO apresentou um conjunto de 22 performances, de artistas 
brasileiros e estrangeiros, uma exposição com ações criadas para 
câmeras de foto e vídeo, além da 4a edição do seminário VERBO 
Conjugado. Mediadas pelo diretor artístico da mostra, Marcos 
Gallon, as quatro mesas que integraram o seminário foram elabo-
radas a partir de temas relacionados ao registro e à documenta-
ção de performances e ações. Participaram das mesas a coreó-
grafa e professora da disciplina de Performance do curso de Artes 
Visuais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Juliana 
Moraes (Brasil), o fotógrafo e performer Manuel Vason (Itália-In-
glaterra), a performer Ana Montenegro (Brasil), a curadora fran-
cesa Agnès Violeau, o artista Maurício Ianês, a galerista Jaqueline 
Martins, o professor da Universidade de São Paulo Mario Ramiro e 
a curadora Julia Rodrigues.
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Ana Montenegro e Wilson Sukorski 
Antifonia para Lira e Serrote

Cão
Sem título
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Cris Bierrenbach 
Execução em Cores
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Dora Longo Bahia 
Projeto para Inhotim

Enrique Ježik 
Círculos Concéntricos
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Fabio Morais
Modelo Vivo – Espaço para prática 
de desenho de modelo vivo
Caio Cesar Andrade, Mavi Veloso e Yang Dallas 
Macaquinhos (foto)
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Fernando Belfiore 
Al13FB<3
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Guilherme Peters 
A representação pornográfica 
do artista em seu atelier

Hugo Nadeau 
Manually
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LOS TORREZNOS 
Las Posiciones

Lot Meijers 
I can’t hear you
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Manuel Vason 
Metáfora

Marcelo Cidade
Exercício de Entropia #2
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Marco Paulo Rolla 
Da série Ataque Barroco: Dissolução 
em manchas acidentais, Esmagamento 
sensível e Clara evidência.

Mauricio Ianês 
O Escritor
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Nina Glockner 
I might as well want to leave
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Nina Wijnmaalen 
Object of Desire
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Olivia Reschofsky 
Bluegorilla

Olivia Reschofsky 
The Dog Needs to Eat
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Rose Akras, Dirk Jan Jager, Rob Visser 
Temporal affairs # 2
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275275 2015275

Artistas participantes
Ana Montenegro
Alex Cassimiro
Andrez Lean Ghizze
Caio
Camila Cañeque
Clara Saito
Doina Kraal
Eidglas Xavier
Enrique Ježik
ERRO Grupo
Estela Lapponi
Felipe Norkus
Felipe Salem
Fernando Audmouc
Goeun Bae
Gustavo Torres
Isabela Cesário
Jorge Soledar
Karime Nivoloni
Lia Chaia
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Liv Schulman
Marco Paulo Rolla
Marc Davi
Mariana Molinos
Maryah Monteiro
Mavi Veloso
Manoela Medeiros
Márcio Carvalho
Maurício Ianês
No barraco da Constância tem!
Olyvia Victorya Bynum
Pipa
Renan Marcondes
Rodolpho Parigi
Rose Akras
Teresa Moura Neves
Valeska Figueiredo
Yasmin Flores

Nascimento. Local de trabalho 
1968, Recife. São Paulo
1978, Cianorte. São Paulo
1989, São Bernardo do Campo. São Paulo
1987, São Paulo. São Paulo
1985, Barcelona. Barcelona
1988, São Paulo. Amsterdam
1980, Breukelen. Amsterdam
1989, Araçatuba. São Paulo
1961, Córdoba. Cidade do México
2001, Florianópolis. Florianópolis
1973, São Paulo. São Paulo
1987, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1985, São Paulo. São Paulo
1989, Belo Horizonte. Rio de Janeiro
1984, Seoul. Amsterdam
1987, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1992, Belo Horizonte. Belo Horizonte
1979, Porto Alegre. Rio de Janeiro
1979, Jundiaí. São Paulo
1978, São Paulo. São Paulo
1970, Copenhague. Copenhague
1985, Buenos Aires. Buenos Aires
1967, São Domingos da Prata. São Paulo
1980, Belo Horizonte. Belo Horizonte
1985, Porto Alegre. São Paulo
1991, Imbituba. São Paulo
1985, Pacaembu. São Paulo
1991, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro
1981, Lagos. Berlim
1973, Santos. São Paulo
2012, Fortaleza. Fortaleza
1990, São Paulo. São Paulo
1969, São Paulo. São Paulo
1991, São Bernardo do Campo. São Paulo
1977, São Paulo. São Paulo
1959, São Paulo. Amsterdam
1991, Rio de Janeiro. São Paulo
1977, Florianópolis. São Paulo
1985, São Paulo. São Paulo

275275 11.716.6
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276 Seleção de projetos
Juliana Moraes
Marcos Gallon

Publicação VERBO
Estúdio Campo

Captação e edição de vídeo
Osmar Zampieri

Foto
Edouard Fraipont

Artistas em exposição
Ana Montenegro
BBB Johannes Deimling
Cadu
Caetano Dias
César Meneghetti
Clara Ianni
Cristina Elias
Daniel Beerstecher
Davide Mastrangelo
Etienne de France
Francesca Leoni
Guilherme Peters 
Julio Falagán
Kevin Simon Mancera
Luiz Fernando Bueno
Marcelo Moscheta
Márcia Beatriz Granero
Mauricio Ianês

Nascimento. Local de trabalho 
1968, Recife. São Paulo 
1969, Andernach. Fredrikstad
1977, São Paulo. Rio de Janeiro
1959, Feira de Santana. Salvador
1964, São Paulo. Berlim
1987, São Paulo. São Paulo
1978, São Paulo. Berlim
1979, Stuttgart. Rio de Janeiro
1989, Eboli. Bologna
1984, Paris. Paris
1972, Forli. Bologna 
1987, São Paulo. São Paulo
1979, Valladolid. Valladolid
1982, Bogotá. Bogotá
1988, Nazaré Paulista. São Paulo
1976, São José do Rio Preto. Campinas
1982, Vinhedo. São Paulo
1973, Santos. São Paulo
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The 11th edition of VERBO took place in the month of June and July 2015, and, as 
in 2014, featured performances along with an exhibition of photos, videos and in-
stallations. For the selection of the projects we invited Juliana Moraes, who holds 
a PhD in dance and serves as a professor at the Centro Universitário Belas Artes 
in São Paulo. From a total of 270 projects submitted, 24 were selected, which 
together with another 20 invited artists composed the program of this edition.

A 11a edição da VERBO ocorreu nos meses de junho e julho de 
2015, e, como em 2014, contou com performances e uma expo-
sição de fotos, vídeos e instalações. Para a seleção de projetos 
convidamos a doutora em dança e professora da disciplina de 
Performance do Centro Universitário Belas Artes em São Paulo, 
Juliana Moraes. Dentre os 270 projetos recebidos para a seleção, 
foram selecionados 24 que junto com outros 20 convidados inte-
graram a programa da edição.
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Alex Cassimiro, Andrez Lean Ghizze, Caio,  
Eidglas Xavier, Mavi Veloso, Teresa Moura Neves
Preta 

Ana Montenegro e Marco Paulo Rolla 
Fôlego
Partitura: Wilson Sukorski 
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Camila Cañeque 
An Invitation To Violence 

Clara Saito 
The Title is a Drawing. The Drawing 
is an Undefined Network.
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Doina Kraal
Touche-à-Tout
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Enrique Ježik 
81 Prisões

ERRO Grupo 
5º Bloomsburied 
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Estela Lapponi 
Antimusa – without shadow of doubt

Felipe Norkus e Gustavo Torres 
Despeço
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Felipe Salem 
Dominação do mundo em 
um processo muito lento

Fernando Audmouc 
Subexisto
Artista Convidada: Isabela Cesário 
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Goeun Bae 
Solitary Dance 

Jorge Soledar 
Roda
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Karime Nivoloni, Mariana Molinos, 
Maryah Monteiro e Valeska Figueiredo 
Exposição da Pessoa

Lia Chaia 
Palestra 
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Lilibeth Cuenca Rasmussen
Mikado

Liv Schulman
El Método Covensky

VERBO_10anos_3.indd   286 11/19/15   11:42 AM



c
r
o
n
o
l
o
g
i
a

287 2
0
1
5

Manoela Medeiros e Yasmin Flores
O Lugar do Ar

Marc Davi 
Ensaio para um corpo
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Márcio Carvalho 
Now - An impossible presence #2 ou 
Há Quanto Tempo foi Agora?
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Maurício Ianês 
Estância

No barraco da Constância tem! 
Piragem etnográfica do complexo: possibilidades outras de existência - um corpo 
como campo de forças atravessado por mil correntes e tensões.
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Pipa 
Comidas da Rua 

Olyvia Victorya Bynum
O mito da diversidade étnica: Verbo 
2015, Galeria Vermelho.
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Renan Marcondes 
Formulações ao Insuporte

Rodolpho Parigi 
Fancy Violence: Levitacíon | Uma 
performance escultórica 
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Rose Akras 
Efêmero, Constante, Início, Fim
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VERMELHO 
 
Direção [Direction] 
Eduardo Brandão 
Eliana Finkelstein 
Jan Fjeld 
 
Produção [Production] 
Abraão Reis 
Gabriel Zimbardi 
Gabriela Rodrigues 
Isabella Guimarães 
 
Relações Institucionais 
[Institutional Relations]  
Marcos Gallon 
 
Vendas [Sales] 
Akio Aoki 
Marina Buendia 
Juan Eyheremendy 
 
Administração e Finanças 
[Administration and Finance] 
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