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“Eu – Eu não signi-
fica estar cortado 
em dois mas ser 
duplo. A questão é 
ser passivo na ação 
e ativo na obser-
vação (invertendo 
o hábito). Passivo: 
estar receptivo. Ac-
tivo: estar presente. 
Para alimentar a 
vida do Eu – Eu, 
o Performer deve 
desenvolver não um 
organismo-massa, 
um organismo de 
musculos, atlético, 
mas um organis-
mo-canal através 
do qual as forças 
circulam.”  
Jerzy Grotowski,  
«Performer», 
1987

“Visível e móvel, 
meu corpo conta-
se entre as coisas, 
é uma delas, está 
preso no tecido 
do mundo, e sua 
coesão é a de uma 
coisa. Mas, dado 
que vê e se move, 
ele mantém as 
coisas em círculo 
a seu redor, elas 
são um anexo ou 
um prolongamento 
dele mesmo, estão 
incrustadas na sua 
carne, fazem parte 
da sua definição 
plena, e o mundo 
é feito do estofo 
mesmo do corpo.” 
Merleau-Ponty,  
O olho e o espírito, 
1964
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“Esse primeiro 
traço do animal é a 
existência de mun-
dos animais espe-
cíficos, e a pobreza 
desses mundos me 
impressiona muito. 
O carrapato reage 
a três coisas em 
uma natureza imen-
sa. Ele tende para a 
extremidade de um 
galho de árvores, 
atraído pela luz, ele 
pode passar anos 
lá, sem comer, sem 
nada, completa-
mente amorfo, ele 
espera que um 
bicho passe sob o 
galho, e então ele 
se deixa cair, aí é 
uma espécie de 
excitante olfativo. 
O carrapato sente 
o cheiro do bicho 
que passa, este é o 
segundo excitante, 
luz, depois odor, e 
então, quando ele 
cai nas costas do 
pobre bicho, ele 
procura a região 
com menos pêlos, 
um excitante táctil, 
e se mete sob a 
pele. Ao resto, se 
se pode dizer, ele 
não dá a mínima. 
Em uma natureza 
formigante, ele 
extrai, seleciona 
três coisas.”  
Gilles Deleuze, «A», 
Abecedário, 1988

“Um suposto 
conflito entre arte 
e vida tem sido 
um tema na arte 
Ocidental pelo 
menos desde 
a Roma antiga, 
resolvido, se tanto, 
na dialética do 
trabalho tipo-arte 
– como, por exem-
plo, na afirmação 
de Rauschenberg: 
‘A pintura está 
relacionada à arte 
e à vida. Nenhuma 
pode ser feita. (Eu 
tento agir no espa-
ço entre as duas.)’ 
De um modo sim-
plista, arte tipo-arte 
sustenta que a arte 
é separada da vida 
e de tudo o resto, 
enquanto arte tipo-
vida sustenta que a 
arte está conecta-
da à vida e a tudo 
o resto. Por outras 
palavras, há arte 
que está ao seviço 
da arte e arte que 
está ao serviço da 
vida. O fazedor de 
arte tipo-arte tende 
a ser um especia-
lista; o fazedor de 
arte tipo-vida, um 
generalista.”  
Allan Kaprow,  
«The real experi-
ment», Essays on 
the blurring of art 
and life, 1983.

“Vejo o ‘artista-etc’ como um desenvolvimento e extensão do ‘artista-multi-
mídia’ que emergiu em meados dos anos 1970, combinando o ‘artista-inter-
mídia’ fluxus com o ‘artista-conceitual’ – hoje, a maioria dos artistas (digo, 
aqueles interessantes…) poderia ser considerada como ‘artistas-multimí-
dia’, embora, por ‘razões de discurso’, estes sejam referidos somente como 
‘artistas’ pela mídia e literatura especializadas. ‘Artista’ é um termo cujo 
sentido se sobre-compõe em múltiplas camadas (o mesmo se passa com 
‘arte’ e demais palavras relacionadas, tais como ‘pintura’, ‘desenho’, ‘obje-
to’), isto é, ainda que seja escrito sempre da mesma maneira, possui diver-
sos significados ao mesmo tempo. Sua multiplicidade, entretanto, é inva-
riavelmente reduzida apenas a um sentido dominante e único (com a óbvia 
colaboração de uma maioria de leitores conformados e conformistas). Logo, 
é sempre necessário operar distinções de vocabulário. O ‘artista-etc’ traz 
ainda para o primeiro plano conexões entre arte&vida (o ‘an-artista’ de Ka-
prow) e arte&comunidades, abrindo caminho para a rica e curiosa mistura 
entre singularidade e acaso, diferenças culturais e sociais, e o pensamento. 
Se a próxima Documenta for curada por um artista, devemos esperar en-
contrar um artista-etc trabalhando como artista-curador.” 
Ricardo Basbaum, «Amo os artistas-etc.», 2004

09:55  Hoje mais que nunca, os fazeres 
artísticos implicam uma relação com institui-
ções nas quais o valor é função de discur-
sos mediadores, eles exigem uma informada 
negociação, eis porque os exercícios de 
construção de si como artista são neces-
sários, projetados no pano branco, branco 
torto, vê-se a custura, nas suas aulas Ri-
cardo Basbaum os lança como desafios 
à elaboração, com vista a que os alunos 
terminem o semestre com ensaios empode-
radores, pois, talvez haja alternativas a ser 
um funcionário do galerista, do produtor, do 
programador, do crítico, talvez o artista ele 
mesmo agenciador de eventos, de reflexão, 
ele construindo um espaço de movimento e 
brechas nos mecanismos de captura, cada 
um sabe o tipo de artista que quer ser, mas 
dificilmente fechando os olhos às múltiplas 
camadas que constroem a situação artistica 
poderá a obra de arte fazer vibrar encon-
tros. Ontem Basbaum esclarecera que o 
que propõe é informado pelo seu percurso 
nas artes visuais e pelo confronto com as 
transformações socio-económicas que se 
iniciaram no Brasil dos anos oitenta, como 
a maioria dos presentes nas artes performa-
tivas procurava fazer as devidas traduções, 
afinal, que é da dança conceitual, do teatro 
conceitual, que artistas da dança do teatro 
a crítica institucional, é que talvez as artes 
do espetáculo estejam menos protegidas 
da pressão do público, mas todo o trabalho 
dos artistas enfrenta problemas específicos 
numa economia globalizada, os circuitos 
das artes se articulam mais e mais com 
múltiplos aspectos da sociedade - comuni-
cação, urbanismo, turismo, política – e neste 
embricamento, qual é a verdade que fala, foi 
o que se perguntou, as palavras desdobra-
ram-se além do pano branco, qual a verda-
de que fala, a das instâncias de poder ou 
também a dos que procuram as ferramentas 
para a reviravolta.
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Hermenêutica do artista-etc

Trabalhar como artista é algo 
mais que produzir obras.

(1) Postura 
    como investigar a escuta do corpo?
(2) Sensorialidade 
    que investimento nos cinco sentidos?
(3) Conectividade 
    como acirrar os entrelaçamentos?

Nervuras da ação

Exercícios de construção de si-artista

(a) Proposição 
     onde se situa o que faço?
(b) Intervenção 
     como se configura onde me inscrevo?
(c) Pertencimento 
     com quem partilho?
(d) Conexões conceptuais 
     que núcleos coloco em movimento?
(e) Articulações históricas 
     como se acionam os sentidos  
    no presente alargado? 
(f) Construção do evento 
    como se define a ação curatorial?
(g) Construir-se em público 
       qual o intervalo entre «si» e «si-artista»?
(h) Texto como obra 
     como faço discurso sobre o trabalho?

“Numa época, 
a nossa, onde 
gostamos tanto de 
colocar os proble-
mas da democracia 
em termos da distri-
buição do poder, da 
autonomia de cada 
um no exercício do 
poder, em termos de 
transparência e de 
opacidade, de rela-
ção entre sociedade 
civil e o Estado, eu 
creio que é talvez 
bom lembrar aquele 
velha questão, que 
foi contemporânea 
do funcionamento 
mesmo da demo-
cracia ateniense e 
das suas crises, a 
saber, a questão do 
discurso verdadeiro 
e da cesura neces-
sária, indispensá-
vel e frágil que o 
discurso verdadeiro 
não pode deixar 
de introduzir numa 
democracia, uma 
democracia que 
simultaneamente 
torna possível esse 
discurso e o amea-
ça sem cessar.”  
Michel Foucault,  
Le government de 
soi et des autres, 
1982-83

Programa

Série de ações 
descrita com  
verbos no infinitivo, 
sem recurso a  
adjetivos.

“Eis então o que 
seria necessário 
fazer: instalar-se 
sobre um estrato, 
experimentar as 
oportunidades que 
ele nos oferece, 
buscar aí um lugar 
favorável, eventu-
ais movimentos de 
desterritorializa-
ção, linhas de fuga 
possíveis, vivenciá-
las, assegurar aqui 
e ali conjunções 
de fluxos, experi-
mentar segmento 
por segmento 
dos contínuos de 
intensidades, ter 
sempre um peque-
no pedaço de uma 

nova terra. É se-
guindo uma relação 
meticulosa com 
os estratos que se 
consegue liberar 
as linhas de fuga, 
fazer passar e fugir 
os fluxos conjuga-
dos, desprender 
intensidades contí-
nuas para um CsO. 
Conectar, conjugar, 
continuar: todo um 
“diagrama” contra 
os programas ainda 
significantes e 
subjetivos.” 
Gilles Deleuze, 
«Como criar para 
si um corpo sem 
órgãos»,  
Mil Platôs, 1980

“A conexão atenta consigo mesmo, com o outro e com o 
meio, transforma o que seria uma sucessão linear de even-
tos em ações-reações imediatas. A temporalidade do fluxo 
desconstrói as etapas do processo expressivo, digo, dilui o 
minúsculo espaço de tempo entre pensar e agir, entre es-
tímulo e resposta, entre sentir e emitir. Quando em fluxo, o 
ator não expressa um estado, ele vibra em estado. Aqui, o 
corpo não é um sólido perspectivado, mas uma membrana 
vibrátil – à profundidade contrapõe-se densidade planar, à 
solidez contrapõe-se vibratilidade, à dicotomia dentro/fora 
contrapõe-se o entrelaçamento dentro-fora. (...) O corpo 
vibrátil é o corpo do “entrelaçamento.” O corpo cênico co-
nhece e se dá a conhecer por entrelaçamento. O espectador 
não é vidente e eu visível; somos ambos videntes e visíveis, 
tateadores e táteis, atores e espectadores. Vista do palco, 
a plateia é um espetáculo de estranha beleza. O entrelaça-
mento é a condição que todo participante do evento teatral 
tem de, simultaneamente, ver e ser visto – ver-se vendo, ver-
se sendo visto, ser visto vendo, ser visto vendo-se.“
Eleonora Fabião, «Corpo cênico, estado cênico», 2010

12:23  Assim que Eleonora Fabião nos dá 
instruções para sairmos da sala, para andar-
mos durante vinte minutos sem parar pela 
vizinhança e retornarmos para apresentar 
uma ação de dois minutos, começa a cho-
ver intensamente, depois das experiências 
com as nervuras da ação, depois destas 
sozinhos e em pares, nenhuma projeção no 
pano branco, um pouco torto, agora sozi-
nhos no contacto com o fora – fico preso 
no entre, de chinelos e sem guarda-chuva, 
onde há uma escada que leva a outra esca-
da, onde um pano de no chão, sujo, agora 
marca a passagem entre cá e lá, vejo com-
panheiros a sair e outros confinados, an-
dando todos, sem cessar, vamos e vimos. 
Amanhã, depois de algumas horas imersos 
num amplo panorama de artistas ligados à 
arte da performance na segunda metade do 
século vinte, seremos convidados a prepa-
rar um programa para nós e um para outra 
pessoa realizar, pois, este é o trânsito, teoria 
da prática e prática da teoria, vê-se a cos-
tura no pano, um pouco torto, branco onde 
as imagens em catadupa construindo estra-
nhas relações, o corpo referencial de pensa-
mento entrelaçando, dum fazer coisas a um 
fazer coisas acontecer, o programa é tam-
bém já um registo, um registo com potencial 
de reativação, afinal, a experiência, a experi-
ência, onde vida e arte, fronteira, membrana, 
linha orgânica.


