
Um cão a passear entre os quadros
de Amadeo é uma performance
Até 28 de Novembro, o corpo do artista
é o corpo da obra. Sete artistas trazem o
risco e a experiência para dialogar com
a colecção do Centro de Arte Moderna.
Hoje é a vez de Pedro Tudela
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Está ainda por escrever a história
da performance em Portugal e, por
isso, o ciclo que o Centro de Arte
Moderna (CAM) da Fundação Ca-
louste Gulbenkian inaugurou há
uma semana, com Tudo Nada,
de Alberto Pimenta, não é senão
"uma espécie de pequena grande
história da performance em Por-
tugal", diz Isabel Carlos, directora
do CAM e uma das comissárias da
exposição Sob o Signo de Amadeo
- Um Século de Arte.

A inscrição no quotidiano dos

espectadores é intencional na es-
colha do CAM ao programar as

performances para as 13h e as 17h.

Questiona o modo como o museu
se relaciona com a performance,
na utilização, por exemplo, da ho-
ra de almoço, aproveitando o es-

paço em frente à cafetaria. Foi aí
que Alberto Pimenta (Porto, 1937),
"um autor seminal", se apresentou
dia 17. Lugar que hoje também será

ocupado por Pedro Tudela (Viseu,
1962), que apresentará Transpa-
rente/Opaco, experimentação em
torno dos diálogos entre a imagem
e som, as "esculturas sonoras", co-
mo lhes chama o autor.

Já Ramiro Guerreiro, com Ho-
mógrafo, a 31 Outubro, explorará
um corredor técnico, que não es-
tá acessível ao público, enquanto
Martinha Maia, com SmallMatter,
a 21 Novembro, tapará a luz que,
vinda do jardim, entra pelos vidros

da nave do CAM, herdando a ac-
tion painting para criar uma action

sculpture. Joana Bastos (Oscar, 1
Novembro) será talvez a mais radi-
cal das contribuições e aquela que,
segundo Isabel Carlos, mais "esca-

pa" ao que foi imaginado: Oscar é
o nome de um cão que percorrerá,
livremente, o museu.

Tudo, sobre o signo de Amadeo
de Souza Cardoso, que Isabel Car-
los apelida de "contentor do século

XX", por explorar já na sua obra



questões que seriam recorrentes
ao longo de todo o século XX: o nu
frontal, a observação do especta-
dor, a colagem e uma implicação
na recepção da obra que não era
previsível.

A comissária, que escreveu uma
tese sobre performance em Portu-

gal - Performance ou a Arte num
Lugar Incómodo (1992) -, recorda
a surpresa que foi encontrar em
1983 apenas três pessoas na cister-
na da Faculdade de Belas-Artes de
Lisboa para assistir a Ignotium per
Ignotius 1982-84 que, meses antes,
tinha provocado uma pequena re-
volução no Círculo de Iniciação
Teatral da Academia de Coimbra
(CITAC).

"Ninguém sabia quem era", diz,
para mostrar como a capital era
menos central do que hoje se possa
reconhecer. "Havia a Galeria Dife-
rença [ao Rato, em Lisboa], mas
era no Porto, nas Caldas da Rainha,
em Torres Vedras, em Coimbra,
com o Círculo de Artes Plásticas e
o CITAC" que se podia assistir a um
efervescer de discursos e de esté-
ticas que escapavam a um desejo
de institucionalização.

Desejo de experimentação
"A performance é uma linguagem
que nasce, de facto, em espaços
abandonados e degradados, no
centro das vanguardas e herdeira
do futurismo e do construtivis-
mo russos, mas que surge muito
associada a um grande desejo de
experimentação, e até a alguma
pobreza de meios". A performan-
ce, diz Isabel Carlos, "coloca a arte
num lugar incómodo [porque] não
é transaccionável como um dese-
nho, uma pintura ou uma escultu-
ra". O fascínio que exerce sobre as

outras disciplinas prende-se, para
a pintura, a escultura e o desenho,
com a sua efemeridade, enquanto
para as artes performativas está na
sua condição naturalmente trans-
disciplinar. "A performance não é

uma arte de palco porque não faz
uma distinção entre plateia e palco,
nem cria uma distância entre o au-
tor e o espectador, que estão impli-
cados no mesmo espaço", explica
a comissária, que recorda o nome
pelo qual se identificavam aqueles
que faziam performance, em Por-
tugal, nas décadas de 1970 e 1980:

operadores estéticos. "Isto quer di-
zer alguém que opera com várias

linguagens e que não se chamava
a si mesmo artista", explica. "Eles

operavam, precisamente porque a

performance é um território entre
linguagens".

Ao longo da década de 1980, com
aquilo que se determinou como "o
retorno à ordem", nas artes plás-
ticas, por exemplo, esse "fazer de
maior risco", no qual se sustentava
a performance, por estar mais as-
sociada a práticas conceptuais, "foi
sendo esquecida e abandonada, e
não só em Portugal".

O que estamos a assistir hoje, e

aquilo que o CAM pretende com es-

te ciclo, é "uma sintonização com
o tempo", explica Isabel Carlos,
consciente de que a relação com
a história levanta alguns perigos,
precisamente por esta ser uma arte

pouco documentada.
As presenças de Alberto Pimen-

ta e de Pedro Tudela são, por isso

mesmo, a resposta encontrada para
evitar, por exemplo, uma prática
corrente de reenactment (recriação)
que procurasse inscrever hoje o que
haviam sido rupturas de ontem. "A

performance é irrepetível", insiste
Isabel Carlos.

Kuenstlerleben/Vida de artista, de António Olaio



Campo expandido
Assim, o diálogo que este ciclo esta-
belece com obras da colecção, co-
mo a de Marcelino Vespeira (Menino
Imperativo, 1952), Fernando Calhau

(Destruição, 1975), Julião Sarmento
(Sombra, 1976) ou de Rui Órfão, (Me-
mória das Imagens Ausentes, 1979,

que aqui surge como instalação cria-
da em 2009 a partir da performance
original), permite abrir campo pa-
ra o que Isabel Carlos chama hoje
"pós-performance". Ou seja, onde
o corpo do artista desapareceu da
obra e, nessa ausência, é o seu las-

tro que permite activar no espec-
tador o desejo de reconhecimento
do corpo do artista (Kuenstlerleben/
Vida de artista, de António Olaio,
2010), imaginar uma acção (Plateia,

de Pedro Barateiro, 2008) ou recriar
as frases de um texto (HappyDays,
de Vasco Araújo, 2009).

"A vinda à exposição é, em si mes-

mo, um acto performático porque o

corpo de quem vê integra também
o corpo da obra", começa por di-
zer Isabel Carlos, para explicar que
"muito do que aconteceu nos últi-
mos anos é uma espécie de perfor-
mance em campo expandido". Esse

"campo expandido" compreende
não apenas o corpo do artista mas
também, e sobretudo, o corpo do
espectador.

É, aliás, na intencional utilização
"do corpo do artista como primei-
ro suporte, ou veículo da obra",
que limites claros como a efeme-
ridade, a irreprodutibilidade e a

não-narrativa se instalam como
condicionantes do olhar do espec-
tador. Assim, lembra Isabel Carlos,
aproximando-se, por exemplo, do
surrealismo no modo como ques-
tiona a continuidade, "por operar
a partir de automatismos psíqui-
cos ou convocar imagens que não
carecem de qualquer narrativa", a

performance admite que o olhar,
e a presença, do espectador seja
não apenas de observador mas de

participante.
O ciclo conta ainda com a partici-

pação da dupla Musa Paradisíaca (14
de Novembro) e de Isabel Carvalho
(28 de Novembro). As performances
vão ser filmadas e os vídeos podem
ser vistos no site do CAM.

Plateia, de Pedro Barateiro

Transparente/Opaco, de Pedro Tudela (esquerda), eSmallMatter, de Martinha Maia (direita)


