
!

Performatividade!&!memória!

!

!

Extremidades!,!Grupo!de!estudos!curatoriais!

Christine!Mello!

Ananda!Carvalho!

Josy!Panão!

!

Memorial!descritivo!

!



1.#Conceito#do#projeto#

A" arte" contemporânea" é" atravessada" pelos" estados"

performativos,"o"que"exige"repensar"as"práticas"artísticas"em"

diálogo"com"a"performance."

Que" significa" falar" de" performance" hoje?"Que" significa" falar"

de" performance" passadas" mais" de" cinco" décadas" de" seu"

advento" na" história" da" arte?" Como" resignificar" as" práticas"

artísticas" contemporâneas" a" partir" da" noção" de"

performance?" Como" abordar" ação" performática,"

documentação" de" performance" e" estados" performativos?" A"

distinção" entre" performance" –" como"manifestação" que" tem"

início" dos" anos" 1960" aos" 1980" K" e" performatividade" –" que"

amplia" a" noção" de" performance" para" diferentes" contextos,"

meios" e" linguagens" –" é" muitas" vezes" difusa." Esse" se" torna"

então" um" importante" ponto" de" inflexão" nos" modos" de"

produção,"recepção"e"circulação"da"arte.""

"

"

Tendo"como"princípio"a"descentralização"da"performance"e"

a"observação"de"seus"aspectos"nãoKespecíficos,"como"campo"

expandido"que" interage"com"as"mais"diferentes"práticas"da"

arte,"o"projeto"Performatividade,&,memória"busca"refletir"

sobre" a" noção" de" performatividade" por"meio" da" história" e"

do"contexto"do"Paço"das"Artes,"dentro"da"perspectiva"de"um"

grupo"de"estudos"curatoriais."

A#pesquisa#objetiva#constituir#instrumentos#de#análise#e#

procedimentos# curatoriais# para# encarar# o# estatuto# de#

performatividade# dos# arquivos# do# Paço# das#Artes# e# as#

práticas#artísticas#a#ele#relacionadas.#

O" conceito" do" projeto"Performatividade,&,memória" será"

desenvolvido"durante" a" residência" por"meio"de" três# eixos#

curatoriais:"

1)# O# conceito# de# performatividade# no# campo# das#

linguagens#e#práticas#artísticas#contemporâneas.##

Curadora'responsável:'Josy'Panão'

"



Segundo"Richard"Schechner1,"o"conceito"de"perfomatividade"

é" amplo" e" está" por" toda" parte," abrangendo" desde"

comportamentos" cotidianos" até" a" construção" da" realidade"

social." No" campo" das" linguagens" e" práticas" artísticas," este"

conceito," que" deriva" e" amplia" a" noção" de" performance,"

compreende" também" a" ação," a" atuação," a" vivência" e" a"

expressividade"da"experiência"de"troca"e"de"participação"com"

tais"práticas."Sob"esta"justificativa,"este"eixo"curatorial"busca"

elaboráKlo" e" pensáKlo" a" partir" da" pesquisa" que" abordará" o"

diálogo"entre"a"história"e"o"contexto"do"Paço"das"Artes"e"sua"

relação" com" trabalhos" que," através" de" seus" processos"

criativos,"convocam"seu"entorno"performativo."

2)#Extremidades#da#performance:#ações#compartilhadas#

entre#diferentes#contextos,#meios#e#linguagens.#

Curadora'responsável:'Christine'Mello''

Para"abarcar"tal"tipo"de"heterogeneidade,"a"leitura"da""

performance"nas"extremidades"é"traçada"na"direção"de"uma"

cartografia" disforme," observandoKse" como" os" estados"

performativos," regidos" pelo" pluralismo" e" por" ações"

compartilhadas" entre" diferentes" contextos," meios" e"

linguagens,"são"incorporados"na"história"e"contexto"do"Paço"

das" Artes," e" –" por" que" não" dizer?" –" reprocessados" de" tal"

forma" de" modo" a" não" se" apresentarem" como" um" campo"

específico" das" manifestações" artísticas." A" ideia" de"

extremidades"diz"respeito"a"um"termo"metafórico"derivado"

da"medicina"oriental"e"de"seus"métodos"terapêuticos"como"a"

acupuntura," a" reflexologia" e" o" doKin." Esse" campo" da"

medicina" descobriu" a" capacidade" que" os" pontos" cutâneos"

extremos" do" corpo" possuem" de," ao" serem" ativados," fazer"

interconexões" entre" todos" os" elementos" de" um" mesmo"

organismo." Assim," como" um" processo" de" descentralização"

do" corpo" como" linguagem," a" performance" é" analisada" a"

partir"de"suas"pontas"extremas"e"da"noção"sistêmica"de""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"SCHECHNER,"Richard."Performance#studies:#an#introduction."Nova"Iorque:"Routledge,"2002."p."123."
2"MAZUCHELLI,"Kiki."Arquitetura#pobre:#Lina#Bo#Bardi#e#o#vernacular#brasileiro."In:"MARCELINA."Revista'do'Mestrado'em'Artes'Visuais'da'Faculdade'Santa'
Marcelina"K"Ano"3.,"v.6"(1."sem."2011)."São"Paulo:"FASM,"2011,"p."35."
3"PÉREZKORAMAS,"Luis"(org)."Catálogo#da#30a.#Bienal#de#São#Paulo:#A#iminência#das#poéticas."São"Paulo:"Fundação"Bienal"de"São"Paulo,"2012,"p."258.""



organismo"complexo,"que"possui"a" capacidade"de" interligar,"

de" forma" simultânea," diferenciados" modos" de" produção"

artística"nos"arquivos"do"Paço"das"Artes.#

3)#A#performatividade#dos#dispositivos#curatoriais##

Curadora'responsável:'Ananda'Carvalho'

A" curadoria" como" dispositivo" engloba" certas" preposições,"

princípios" direcionadores" ou" regras" que" podem" ser"

desdobradas"nas"mais"diferentes"possibilidades"ao" longo"do"

projeto." Os" dispositivos" organizam," mas" não" limitam"

totalmente" os" acontecimentos," como" no" caso" das" mostras"

intituladas" com" números" (numbers' shows)," desenvolvidas"

por" Lucy" Lippard," entre" 1969K74." A" partir" da" referência" de"

Lippard," este" eixo" curatorial" pretende" desenvolver" uma"

pesquisa" que" observe" as" ações" curatoriais" como" discursos"

que" atravessam" diferentes" tipos" de" mídias" constituindo"

exposições"que"desenvolvam"diálogos"entre"os"processos"de"

produção" e" recepção." Ao" pensar" a" perfomatividade" dos"

dispositivos" curatoriais," a" pesquisa" engloba" tanto" as" ações"

dos"curadores"e"críticos"de"arte,"como"os"procedimentos"dos"

artistas"no"espaço"expositivo"e"a"relação"entre"obra,"ação"e"

arquivo."

O" projeto" de" residência" Performatividade, &, memória" é"

composto"pelos"seguintes"blocos#de#ações"(ver"cronograma"

ao"final"do"projeto):"

1)Pesquisa;"

2)Articulação" da" pesquisa" com" os" eixos" curatoriais"

propostos;"

3)Seleção" de" obras" para" o" que" denominamos" como"

curadoria' utópica" e" a" exposição" real" (ver" projeto"

instalativo);"

4)Seleção"de"catálogos,"processos"e"outros"documentos"para"

serem"exibidos"na"exposição;"

5)Encontros" abertos" ao" público," buscando" criar" diálogos"

entre" a" proposta" curatorial" em" desenvolvimento" e" as"

pesquisas" de" artistas," professores," curadores," críticos" e"

outras"pessoas"da"comunidade"artística;"

6)Produção"de"um"blog"para"divulgar"e"registrar"o"processo"

de"pesquisa"ao"longo"da"residência."



2.#Projeto#instalativo##

O" projeto" inicial" para" a" exposição" Performatividade, &,

memória," que" será" desenvolvido" durante" o" período" de"

residência,"engloba"três#dispositivos#curatoriais:"

1o.# Dispositivo# curatorial# –# Curadoria, Utópica:" Será"

desenvolvida" uma" pesquisa" curatorial" para" o"

desenvolvimento" de" uma" seleção' utópica" de" trabalhos," que"

comunica"o"conceito"de"performatividade"por"meio"dos"três"

eixos" curatoriais." Essa" curadoria' utópica" será" exibida" ao"

público" por" meio" de" plantas" baixas" plotadas" na" parede" do"

espaço"expositivo."

O" desenvolvimento" desse" dispositivo" explora" a"

performatividade" dos" espaços" expositivos" e" dos" processos"

curatoriais." Não" se" restringe" a" um" suporte." Constitui" um"

elemento" discursivo" da" pesquisa" desenvolvida" durante" a"

residência"que"experimenta"o"que"poderia"ser"a"curadoria."

Discute" também" os" limites" e" restrições" que" envolvem" a"

produção" de" uma" exposição," os" procedimentos" de"

planejamento" e" projeto" –" elementos" representativos" que"

remetem"a"uma"ideia,"mas"que"não"são"a"realidade"de"fato."

Referência' 1:" Na" primeira" sede" do" Museu" de" Arte" de" São"

Paulo" –" MASP," no" centro" da" cidade," Lina" Bo" Bardi"

desenvolveu" uma" organização" museográfica" que" era"

composta" por" painéis" didáticos" que" se" inspiravam" numa"

lógica" de" diagramação" de" revista." Já" que" a" constituição" do"

acervo"do"museu"ainda"estava"em"seu"início,"a"proposta"da"

arquiteta" incluía" reproduções" de" obras" e" textos" com" o"

objetivo"de"contextualizar"os"trabalhos"historicamente2.""

Referência'2:"Na"30a."Bienal"de"São"Paulo,"Ricardo"Basbaum"

desenvolveu" uma" instalação" que" englobava" um" diagrama"

que" também" é" referência" para" este" dispositivo" curatorial."

No" trabalho" de" Basbaum," “textos" interagem" com" imagens"

em"arranjos"que"provocam"experiências"de"estranhamento,"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"MAZUCHELLI,"Kiki."Arquitetura#pobre:#Lina#Bo#Bardi#e#o#vernacular#brasileiro."In:"MARCELINA."Revista'do'Mestrado'em'Artes'Visuais'da'Faculdade'Santa'
Marcelina"K"Ano"3.,"v.6"(1."sem."2011)."São"Paulo:"FASM,"2011,"p."35."



que" por" sua" vez," estimulam" o" espectador" –" e" o" artista" –" a"

novas"reflexões”3."""

2o.# Dispositivo# curatorial# –# A, performatividade, dos,

trabalhos,de,arte:"apresentação"de"propostas"artísticas"que"

dialogam" com" o" conceito" proposto" de" performatividade"

independentemente" da" linguagem:" pintura," desenho,"

escultura," objeto," vídeo," arte" sonora," performance"

multimídia,"etc."

3o.# Dispositivo# curatorial# –# Curadoria, de, processo:" este"

dispositivo" será" desenvolvido" baseandoKse" na" teoria" de"

Cecilia" Almeida" Salles4"sobre" as" redes" de" criação." Em" suas"

discussões"teóricas,"Salles"apresenta"a"curadoria'de'processo"

sob" a" forma" de" exposições" que" exibem" e" discutem" a"

documentação"de"processos"de"criação.""

Neste"sentido,"a"exposição"visa"utilizar"recursos"processuais""

" não" apenas" provenientes" das" obras" selecionadas," mas"

também"espaços"de"troca," integrando"de"modo"mais"amplo"

as"produções"artísticas,"o"contexto,"a"história"e"o"entorno"do"

Paço"das"Artes."As"experiências"trazidas"por"uma"curadoria'

de' processo" comportam" agenciamentos" que" merecem"

atenção" e" destaque." Assim," na" exposição" proposta," através"

de" encontros" abertos" com" as" curadoras," artistas," críticos" e"

pesquisadores" convidados," será" oferecida" ao" público" do"

Paço"das"Artes"a"possibilidade"de"contato"com"os"processos"

de"criação"tanto"da"proposta"curatorial,"elaborada"durante"a"

residência,"quanto"dos"trabalhos"selecionados."

As" articulações" que" envolverão" tais" atividades" serão"

iniciadas" a" partir" da" 4ª." semana" e" finalizadas" até" a" 10ª."

semana"do"período"da"residência,"visando"redimensionar"e"

ampliar"os"efeitos"performativos"da"exposição"e"do"contato"

com"o"público."Os"encontros"abertos"buscarão"mostrar,"com""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3"PÉREZKORAMAS,"Luis"(org)."Catálogo#da#30a.#Bienal#de#São#Paulo:#A#iminência#das#poéticas."São"Paulo:"Fundação"Bienal"de"São"Paulo,"2012,"p."258.""
4"Uma"das"principais"teóricas"da"Crítica"Genética"que"desenvolve"o"conceito"de"crítica'de'processo"e"de"criação'como'rede"a"partir"da"abordagem"dos"processos"que"
envolvem" a" criação" da" obra" de" arte." Vive" e" trabalha" em" São" Paulo," sendo" Professora" Titular" do" Programa" de" PósKGraduação" em" Comunicação" e" Semiótica" da"
Pontifícia"Universidade"Católica"de"São"Paulo."



isso,"a"relevância"das"práticas"de"performatividade"existentes"

hoje" na" arte" contemporânea," quer" seja" relacionadas" ao"

contexto" de" uma" determinada" exposição," quer" seja"

relacionadas"à"inscrição"das"experiências"artísticas."

Através"deste"dispositivo,"que"contará"também"com"a"criação"

de" um" blog," os" procedimentos" relacionados" à" curadoria' de'

processo"abarcarão"ações"dialógicas,"críticas"e"sensoriais,"que"

criarão" outros" modos" de" relação" entre" a" exposição" e" seu"

entorno" performativo." Desta" forma," colocará# à# mostra#

processos# que# normalmente# ficam# ocultos# à# vista# dos#

espectadores#durante#a#organização#de#uma#exposição."O"

objetivo" deste" dispositivo" curatorial" é" ver" por" dentro" a"

construção"do"conceito"de"performatividade"que"orientará"a"

pesquisa"realizada"durante"o"período"de"residência"no"Paço"

das"Artes""

"

"

"

"

"



ESPAÇO DE AÇÃO
performances, debates

PROJEÇÃO

CURADORIA UTÓPICA

OBJETO
escultura, instalação, monitor de TV

OBRA DE PAREDE
pintura, fotografia, desenho

MESA COM MATERIAIS 
DE PROCESSO

PROPOSTA INICIAL DE EXPOSIÇÃO


