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Os livros da semana  

(Luciano Trigo)
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Performance nas artes visuais, de Regina Melim. Jorge Zahar Editor, 
80 páginas, R$22 Teoria da vanguarda, de Peter Bürger. Tradução de 
José Pedro Antunes. Cosac Naify, 272 páginas, R$ 39

É impossível entender o estado da arte contemporânea sem uma 
contextualização histórica das diferentes práticas definidas como 
performance, que viveram seu auge nas vanguardas dos anos 60 e 70, 
mas cujas primeiras manifestações se deram já nas primeiras décadas 
do século 20. Performance nas artes visuais, da pesquisadora Regina 
Melim, é um bom guia introdutório sobre o assunto.

Como os happenings, a performance se originou de três vontades 
paralelas: a de romper com os suportes convencionais; a de rejeitar o 

sistema comercial baseado nos museus e galerias; e a de fundir arte e vida. Nesse processo, a arte se aproximou do 
teatro, da poesia, da música e do vídeo, e por isso mesmo é difícil definir os seus limites: ela pode ou não contar com a 
participação dos espectadores (aliás, pode nem ter espectadores); pode ou não ter um roteiro prévio preciso; pode ou não
ser reproduzida em outro tempo e local. Por tudo isso, ela depende de registros fotográficos, ou de depoimentos a 
respeito, ou de outros vestígios de sua realização.

O problema é que esses registros foram apropriados pelo sistema comercial, de forma a reinserir a performance numa 
lógica de mercado – com a qual, originalmente, ela pretendia romper. Dessa forma, mesmo artistas radicalmente críticos
dessa lógica, como Joseph Beuys (na foto, durante a performance I like America and America likes me, em 1974) e o 
grupo Fluxus, hoje têm cotações altíssimas, realimentando um sistema que pretendiam combater.

A história das performances registra alguns episódios extremos, sobretudo quando elas se ligaram aos artistas mais 
radicais da body art, que expliraram elementos sensoriais e, em alguns casos, masoquistas. O americano Chris Burden, 
levou um tiro e se crucificou no capô de um fusca. E reza a lenda (muito contestada) de que Rudolf Schwarzkogler 
morreu após fatiar seu próprio pênis num ato performático, em 1969. Tudo em nome da arte.

Regina Melim desenvolve há anos uma pesquisa consistente sobre proposições artísticas contemporâneas associadas aos
conceitos de participação e experimentação, e à criação de novos espaços relacionais entre artista e público. Sua leitura 
da performance é abrangente e generosa: ela enxerga com otimismo a infindável série de variações e releituras presentes
nos vídeos, instalações, desenhos, filmes, textos, fotografias – e até nas esculturas e pinturas - de artistas 

            contemporâneos.

A multiplicidade e a diversidade são características aparentes da produção artística pós anos 80. Não por coincidência, 
esse período testemunhou a falência da crítica de arte, a diminuição do papel do crítico ao de testemunha, e não mais 
juiz, da obra de arte. Performance nas artes visuais não escapa inteiramente disso: traz informações e ferramentas 
valiosas, mas sua análise parece rejeitar qualquer hierarquia de valor. Ainda assim é uma leitura compensadora e útil.

Embora não se restrinja às artes plásticas, abrangendo também a 
literatura, em vários aspectos a leitura do clássico Teoria da 
vanguarda, do alemão Peter Bürger, é complementar à de 
Performance nas artes visuais. Finalmente lançado no Brasil (a 
edição original é de 1974), o livro permanece atual na maioria de 
suas reflexões. Bürger faz uma distinção fundamental entre 
“modernismo” e “vanguarda”, termos que se confundem na cabeça 
de muitas pessoas. Modernismo diz respeito à uma evolução formal 
estética, enquanto vanguarda implica uma ruptura na própria forma 
de vida. Partindo daí, ele classifica o Cubismo e o Abstracionismo 
como os mais importantes movimentos modernistas do século 20 – e
Picasso e Kandinsky como seus maiores artistas. Por outro lado, 
movimentos como o Construtivismo russo, o Dadaísmo e o 



Surrealismo (e artistas como Tatlin, Rodchenko e Marcel Duchamp)
são representativos de rupturas vanguardistas, cuja relevância 
transcende questões puramente estéticas. 

A parte do livro que ficou um pouco datada são as longas digressões
teóricas sobre o pensamentoe estético de Lukács, Adorno, Benjamin
e outros pensadores associados ao marxismo ocidental. Por outro 
lado, Bürger, já em 1974 – antes, portando, que o fenômeno do 
pós-modernismo chegasse ás artes plásticas – desenvolve uma 
crítica radical e, de certo modo, profética, sobre o aparato de 
produção e distribuição da arte, bem como às estratégias que 
determinam a recepção de cada obra, crescentemente atrelada aos 

imperativos do mercado, que esvaziam seu impacto social. A verdadeira vanguarda, ele afirma, rejeita esse aparato, 
afirmando a necessidade de que o artista se engaje numa permanente autocrítica. Caso contrário, museus, galeria e 
bienais correm o risco de se transformar em cemitérios de propostas vazias, sem laços com a vida real.

Bürger avalia as vanguardas segundo a sua capacidade de promover uma reaproximação entre a arte e a vida. Na época 
em que seu livro foi lançado, artistas como Broodthaers, Daniel Buren, Hans Haacke e Michel Asher estavam 
empenhados em criticar a institucionalização da arte. Hoje, com raras exceções, os artistas contemporâneos correm de 
braços abertos para as instituições, o mercado e a cultura da celebridade, mesmo quando adotam um discurso rebelde e 
supostamente anti-burguês. É, possivelmente, um sintoma do triunfo do neoliberalismo também nas artes plásticas.


