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APRESEN

TAÇÃO

Sabendo da importância de sua história, desde 2010 o
Paço das Artes desenvolve ações, reflexões e curadorias
específicas em torno dos dispositivos de arquivo e de
registro de sua própria memória. Neste sentido, iniciou
um trabalho de organização sistemática de seu acervo
para possibilitar ao público o acesso não somente à
história da instituição, mas principalmente à história dos
artistas, críticos, curadores, pesquisadores e público que
por aqui passaram.

Priscila Arantes
Diretora técnica e curadora
do Paço das Artes
Idealizadora do edital de
residência para artistas
e Grupo de Estudos
Curatoriais (GREC)
Novembro de 2014

A organização do arquivo institucional teve como
resultado a publicação do Guia do Arquivo do Paço das
Artes em 2012, além de projetos específicos como Livro_
acervo (2010), Para Além do Arquivo (2012), Arquivo
Vivo (2013). No início de 2014, a instituição deu um novo
passo a frente ao lançar o edital de residência artística
e de Grupo de Estudos Curatoriais (GREC), e assim,
disponibilizar a pesquisadores materiais de arquivo para
que possam desenvolver projetos que dialoguem com a
memória do Paço das Artes. É dentro desta perspectiva
que foi criada a primeira convocatória para Grupo de
Estudos Curatoriais (GREC) e residência artística.
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O edital tem como objetivo fomentar a produção e
a pesquisa sobre a arte contemporânea em suas
diferentes linguagens, e é destinado a artistas e
curadores, já inseridos no sistema das artes. Isso o
diferencia do edital da Temporada de Projetos, que desde
sua criação em 1996 seleciona artistas, curadores e
críticos em início de carreira. O teor dos dois também
é diferente: para a Temporada, é necessário enviar um
projeto acabado, enquanto para a residência, o processo
de criação e a vivência com o contexto do Paço das Artes
são fundamentais.
Dentro deste contexto, o júri – composto por Nino Cais,
Priscila Arantes e Rejane Cintrão – selecionou para a
1ª Residência de Grupo de Estudos Curatoriais (GREC)
a curadoria Performatividade | Memória, de Ananda
Carvalho, Christine Mello e Josy Panão. É com muita
alegria que recebemos o resultado de três meses de
pesquisa e trabalho das integrantes do GREC no ateliê
Paço das Artes (localizado no Subsolo), que pôde ser
conferido nesta exposição, que investigou a noção de
performatividade por meio da história e do contexto do
Paço das Artes. Mais um passo dado para o fomento à
pesquisa sobre a história da arte brasileira.
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TIVIDADE | MEMÓRIA

PERFORMA-

A exposição Performatividade | Memória ofereceu
continuidade à residência do Grupo de Estudos
Curatoriais Extremidades. Além da acolhida pela equipe
do Paço, nos quatro meses (agosto a novembro de 2014)
em que participamos da residência curatorial –
e conciliamos simultaneamente pesquisa, conceituação,
realização da exposição e da presente publicação
– ganhamos também o acesso a seus arquivos, a
interlocução conceitual com Marcos Moraes e Leo Ceolin,
bem como encontros – abertos ao público – com Cláudio
Bueno, Daniela Mattos, Denise Agassi, João Índio, Paula
Garcia e a família de Roberto Campadello (Carmem, sua
esposa, e os filhos Amanda, Daniel e Lilian). É importante
ressaltar também a concepção cenográfica (realizada
por Leo Ceolin) e o design gráfico (realizado por João
Simões) que ativaram sensorialidades tanto no espaço
expográfico quanto editorial, amplificando os vários
níveis conceituais da curadoria.

Ananda Carvalho,
Christine Mello
e Josy Panão

A pesquisa, realizada durante a residência, abordou a
história do Paço das Artes pelos estados performativos, o
que exigiu repensar práticas nele vivenciadas em diálogo
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com a performance. O termo performatividade implica a
realização de um ato. Significa a ação de fazer ou instaurar
algo. A distinção entre performance – como manifestação
situada na história da arte – 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, hoje, nos modos
de produção, recepção e circulação da arte.
Ao pesquisar os arquivos do Paço, a curadoria elegeu
formas descentralizadas de pensar a performance,
ressaltando seus aspectos não específicos. Observou-a
como uma extremidade performativa que interliga
diferentes práticas. Já a memória foi experimentada
em suas tonalidades subjetivas, descontínuas e não
lineares. Nosso objetivo não foi abarcar, portanto, os
mais de quarenta anos do Paço das Artes, mas jogar
simultaneamente com noções de performatividade e
memória sob a forma de eixos curatoriais porosos que se
complementam e interconectam-se na exposição.
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No eixo Ações performativas, as atenções direcionaramse para trabalhos artísticos/curatoriais apresentados
anteriormente no Paço. Nesse eixo curatorial, estavam
trabalhos de Cláudio Bueno, Daniela Mattos, Denise Agassi
e Paula Garcia. A ideia era reativá-los de modo propositivo.
Buscou-se ressaltar desdobramentos, ou novas versões,
que não só tornaram vivos os trabalhos, mas também
ampliaram a experiência para além da documentação,
reapresentação ou reencenação de performances.
O eixo Ações curatoriais foi constituído como um
dispositivo de pesquisa em processo. Buscou, dessa
forma, rastros do trabalho Persona, do artista Roberto
Campadello, que figura como a primeira performance
(1976) no arquivo da instituição. Convocou João Índio,
que atua no Paço desde 1988, à ação de materializar
o arquivo vivo por meio de seus depoimentos.
Compreendeu, também, a performatividade da curadoria,
por meio de textos críticos e curatoriais encontrados em
catálogos, cartazes e no site da instituição.
Esta publicação é mais um elemento que soma
materialidade à performatividade da pesquisa ativada
durante a residência. Busca ampliar a proposição tradicional
de catálogos como documentação do processo para
estabelecer outros desdobramentos. Ou, ainda, a publicação
consiste em um terceiro dispositivo de exposição – além
do espaço físico e do blog de processo1. O conjunto dessas
ações dialógicas, críticas e sensoriais cria outros modos de
relação entre a curadoria e seu entorno performativo.

1. O blog está disponível em:
<http://performatividadescu
ratoriais.wordpress.com>

Esta publicação apresenta ensaios de cada uma de nós
curadoras com reﬂexões sobre nossas pesquisas. Apesar
de olhares subjetivos, cada texto deve ser lido como
camadas que se entrelaçam para compor os dois eixos
curatoriais já citados: Ações performativas e
Ações curatoriais. A publicação oferece também um
espaço de intervenção gráfico-fotográfico que é ocupado
por João Índio, Daniela Mattos, Roberto Campadello,
arquivos do Paço, Cláudio Bueno, Paula Garcia e Denise
Agassi. Por fim, convidamos Leo Ceolin e Marcos Moraes
para dialogarem sobre a questão da performatividade em
suas colaborações.
14
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Para Roberto Campadello, quando dois visitantes,
ou jogadores de Persona, são “colocados de cada
lado do vidro, se submetidos à ação de uma luz
controlada e precisa, projetarão na tela uma imagem
em que fundir-se-ão, criando VOCÊU, que vem a ser
a soma ou a fusão do VOCÊ mais o EU”. Para ele,
Persona materializa um mundo subjetivo, inconsciente
e estranhamente atraente: o outro lado do espelho. O
trabalho foi apresentado no Paço das Artes, em 1976,
e na XIV Bienal de São Paulo, em 1977.
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EXTREMIDADES

MANCE: PERFORMATIVIDADES

DA PERFOR-

Eleger a questão da performance para pensar a história
do Paço das Artes significa irromper no presente
a dimensão vital que é constitutiva de tal tipo de
manifestação artística. Como contrapor então a história
de seus arquivos com a lógica do acontecimento, do
imediato e do vivido da performance? E como realizar uma
exposição a partir disso?
O desafio de pensar a performance no plano da história
mobilizou a noção de performatividade, oferecendo a
oportunidade de refleti-la não como a narrativa do que foi,
mas como a presença do que é. Tal ato implica em não
observar à distância, mas observar de dentro, sob o signo
do vivido, do acontecimento.

Christine Mello

Performatividade | Memória tem como ideia central
revisitar performances – promovidas anteriormente
na instituição – em suas possíveis reativações ou
dobras no presente. Busca constituir, com isso, uma
“presentificação” da história2 do Paço das Artes como um
acontecimento ainda hoje em processo.

18
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2. Falamos de
“presentificação” da história
na perspectiva apontada
por Flavia Bancher em A
queda do muro de Berlim e a
presentificação da história. São
Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
3. Falamos de “visão das
extremidades” na perspectiva
por mim apontada em
Extremidades do vídeo. São
Paulo: Editora Senac, 2008.

Visão das extremidades
A visão das extremidades3 explora os trânsitos e as ações
limítrofes entre as linguagens. Nesta curadoria, busco com
essa visão destacar a noção de performatividade como
aspecto limítrofe, ou ponta extrema, da performance.
A noção de performatividade corresponde à instauração
de um ato e ao próprio momento em que uma dada
ação é realizada. Manifesta-se de forma geral no plano
cotidiano e cultural. Inscrita na história da arte, a
performance é constituída por atos performativos, embora
integre a eles propósitos artísticos.
A performatividade, como ponta extrema, promove
deslocamentos e a descentralização de processos
singulares de produção de linguagem na performance.
Amplia, portanto, a trama de relações constituídas para
além dela.
O objetivo dessa exposição é revisitar performances não
tendo como princípio a reapresentação ou reencenação
delas (procurando refazê-las), nem a abordagem
documental (por meio de uma amostragem de seus
registros, que procura expor o que ela foi), mas sim
oferecer uma perspectiva outra aos trabalhos, que
simultaneamente os desloquem e os situem entre aquilo
que foi e aquilo que é.
A perspectiva curatorial das extremidades destaca, para
tanto, os estados performativos em vez da noção de
performance por serem eles processos mais ricos para o
trânsito entre diferentes contextos e linguagens, produzindo,
desse modo, maior grau de heterogênese. Observa, com
isso, os arquivos do Paço das Artes (suas exposições,
artistas, performances e registros) como extremidades
performativas que interligam diferentes práticas.

Extremidades em Roberto Campadello,
Paula Garcia e Denise Agassi
Roberto Campadello (1942-2014) realiza em 1976 a
primeira performance da história do Paço das Artes.
Múltiplo persona (1976-2014) tem como ponto de
partida uma performance que se desdobra em jogo
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(comercializado pela Grow), composto por vidro-espelho,
cartaz (com instruções, págs. 16 e 17), disco e velas. Para
ele, dois jogadores “colocados de cada lado do vidro,
se submetidos à ação de uma luz controlada e precisa,
projetarão na tela uma imagem em que fundir-se-ão,
criando VOCÊU, que vem a ser a soma ou a fusão do
VOCÊ mais o EU”.
A performance-jogo Persona tem origem no projeto
Casa dourada, de 1973, apresentado na XII Bienal
de São Paulo. Ele a desdobra em bar-espaço cultural
(1979-1995), localizado no bairro do Bixiga (São Paulo),
disponibilizando em seu subsolo um estúdio fotográfico
para a vivência. A partir de 1996, o artista cria a Cabine
Persona. Em 2009, muda-se para Visconde de Mauá e
desenvolve o Estúdio e Galeria Persona. Mesmo após seu
falecimento, em 2014, o trabalho tem continuidade por
meio de seus familiares e parceiros.
É possível destacar em Campadello os estados
performativos nos desdobramentos existentes entre
performance, jogo, bar, cabine e estúdio fotográfico, que
promovem o não específico da performance. Na exposição,
integra o eixo Ações curatoriais por se tratar de um

O trabalho intitulado Persona
(Roberto Campadello,
1976-2014) desdobra-se
entre performance, jogo
(comercializado pela Grow),
disco, bar-espaço cultural,
cabine e estúdio fotográfico.
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Múltiplo Persona, Roberto
Campadello, 1976-2014.

dispositivo de pesquisa em processo além de ser uma
proposição e arranjo expositivo não previsto pelo artista.
Múltiplo Persona é apresentado como projeto transmídia,
de caráter visual-sonoro-performativo, acrescido de arquivo
fotográfico sobre o artista e encontro aberto com Carmen
Campadello (sua esposa) e os filhos, que conversaram com
o público sobre o seu processo criativo.
Desde os anos 2000, Paula Garcia (1975) desenvolve uma
pesquisa denominada Corpo ruído, que enfoca a performance
e suas relações com as mídias. Nela, cobre seu corpo com
ímãs de neodímio e retalhos de ferro. Em Performatividade |
Memória integra o eixo Ação performativa.
A documentação relativa à sua performance #3 (da série
Corpo ruído, realizada no Performa Paço 2011 e registrada
em vídeo por Fernando Ribeiro) é reativada por meio dos
trânsitos e associações produzidas na exposição entre ela,
a fotoperformance da mesma série realizada em 2008 (em
estúdio, em alta definição, própria do universo publicitário)
e a escrita performática Corpo ruindo? (concebida
especialmente para a presente publicação, págs. 40 e 41).
No caso da fotoperformance, ao invés de apresentar a
fotografia produzida em grande formato, optou-se, nessa
exposição, por reproduzi-la em papel para lambe-lambe e
EXTREMIDADES DA PERFORMANCE: PERFORMATIVIDADES
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distribuí-la ao público ao lado do seu registro em vídeo. O
estatuto performativo aqui tem lugar tanto nas associações
geradas entre um e outro trabalho quanto na abertura
para um novo circuito de exibição/distribuição. A imagem
adquire, com isso, não apenas estatuto performativo, mas
também um uso invertido da publicidade (no caso, por meio
da criação de uma rede intersubjetiva de afetos).
Também integrando o eixo Ações performativas, Denise
Agassi (1975) apresenta a net-videoinstalação Vista on
vista off – Atlântico e Pacífico (2010-2014) como um
desdobramento da obra Vista on vista off – Paisagens,
apresentada no Paço das Artes em 2012 durante a
exposição Circuito arte.mov. Nesta ocasião, foi exibido um
panorama de vídeos localizados no
YouTube com paisagens organizadas
a partir do local da instalação.

#3 (da série Corpo ruído pôster), Paula Garcia,
2008-2014, fotografia
reproduzida em papel
para lambe-lambe.

Em Performatividade | Memória,
o trabalho amplia a cadeia de
mediações, a produção de vivências
e as viagens pelos arquivos em rede,
estabelecendo conexões virtuais
entre o Paço das Artes e os oceanos
Atlântico e Pacífico.
A tela disposta na direção nordeste
apresenta fotografias, vídeos e áudios
encontrados na internet através
da tag “Oceano Atlantico”. Já os
conteúdos relacionados ao “Oceano
Pacifico” podem ser acessados
pelo celular através do QR Code
localizado tanto no eixo sudeste da
tela (http://plataforma.midiamagia.
net/artworks/125) quanto nesta
publicação, nas págs. 46 e 47.
O trabalho é reativado e acontece
nas dobras entre o Paço das Artes, os
arquivos da rede e as ações realizadas
via QR Code. Desta forma, associa
noções de fluxo à performatividade,
22
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Vista on vista off Atlântico e Pacífico, Denise
Agassi, 2010-2014,
net-videoinstalação

seja pelas visitações na exposição, pelos dados da internet
ou pelas próprias variações das marés.
A dimensão performativa em Roberto Campadello, Paula
Garcia e Denise Agassi é observada, desse modo, por
meio das extremidades da performance. Como linhas
fronteiriças, estas extremidades apontam trânsitos entre
diferentes dimensões do vivido e contaminações entre
diversos contextos e linguagens. Revisitam, com isso, os
arquivos de performance do Paço das Artes como ações
no presente. Tal gesto convoca menos a dimensão da
história e mais a dimensão da memória.
Por meio de processos de expansão e pluralidade, a
leitura das extremidades da performance consiste, desse
modo, em não falar sobre performatividade e memória,
mas assumir uma posição performativa – associada à
organização de uma rede discursiva – que atualiza e
presentifica a memória do Paço das Artes.
EXTREMIDADES DA PERFORMANCE: PERFORMATIVIDADES
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PERFORMATIVIDADE

DO PÚBLICO

Segundo Richard Schechner4, o conceito de
performatividade é amplo e está por toda parte,
abrangendo desde comportamentos cotidianos até a
construção da realidade social. No campo das linguagens
e práticas artísticas, esse conceito, que amplia e deriva
da noção de performance, compreende também a ação, a
atuação, a vivência e a expressividade da experiência de
troca e de relação do público com tais práticas.
Sob esta perspectiva, na exposição
Performatividade|Memória buscamos elaborar e pensar a
performatividade a partir de uma proposta curatorial que
abordasse o diálogo com a história e o contexto do Paço
das Artes trazendo trabalhos que, em outras exposições
ocorridas na instituição, já haviam convocado a vivência e
a experiência do público.

Josy Panão

A proposta era, então, levar a noção de performatividade do
campo das linguagens e práticas artísticas contemporâneas
em direção ao processo de pesquisa curatorial e à atuação
do público, entendido aqui como o entorno performativo
potencial dos trabalhos e da exposição.

26
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Claudio Bueno, The lovers,
2009-2014

4. Schechner, Richard.
Performance studies: An
introduction. Nova York:
Routledge, 2002, p. 123.

Por isso, buscamos desenvolver uma plataforma curatorial
que possibilitasse ao público o encontro com a memória do
Paço das Artes, por meio de trabalhos que convocassem
sua performatividade e sua capacidade de ser afetado
por eles. Essa plataforma buscou demandar a atuação
do público para que as ações performativas dos artistas
selecionados e as ações curatoriais pudessem acontecer
e reverberar por meio desse encontro. Desse modo,
a exposição procurou oferecer ao público uma leitura
“afectiva”, de maneira que ele pudesse ser afetado pelo
recorte feito sobre a memória da instituição.
Sugerir uma leitura afectiva significa dizer que a curadoria
não pretendeu traçar uma linha, ou um fio cronológico,
da história do Paço das Artes, mas, sim, criar um
ambiente onde o público pudesse escolher com quais
procedimentos ou obras estabeleceria relação e, assim,
pudesse recriar para si um outro recorte possível sobre a
memória desta instituição, que há mais de quarenta anos
figura no circuito artístico-cultural de São Paulo.
A performatividade do público em relação à memória do
Paço das Artes não ficou apenas circunscrita a um recorte
curatorial, mas pôde encontrar outras possibilidades de leitura
dependendo do modo como se estabeleciam conexões entre
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as ações performativas e curatoriais na exposição. Pensar,
portanto, sob o aspecto da performatividade, levou a curadoria
ao encontro não só de um entorno performativo, mas também
de uma memória performativa, que foge de uma cronologia e
vem à tona a partir da experiência de quem a acessa.

Daniela Mattos,
Feito a mão, 2013.

Para ativar ou convocar a experiência de performatividade,
o processo de pesquisa curatorial englobou três
perspectivas: performatividade da curadoria,
extremidades da performance e performatividade do
público; cada uma dessas perspectivas contou com uma
seleção de trabalhos específica.
Na articulação de minha perspectiva curatorial, procurei
tratar da performatividade do público, relacionando,
ao conjunto da exposição, os trabalhos de Cláudio
Bueno (The lovers) e Daniela Mattos (Feito a mão) e
os depoimentos de João Índio (Performatividade da
memória) – que atua no Paço das Artes desde 1988 –,
que resgataram, por meio de sua memória, passagens da
história da instituição que escapam aos registros e a seus
arquivos. Esses trabalhos e depoimentos se abriram para
a presença do público, oferecendo-lhe a possibilidade
de tomar contato com a memória do Paço das Artes a
28
29
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partir de experiências de artistas que já haviam exibido
seus trabalhos ali, e também de alguém que mantém um
convívio quase que diário com a instituição.
Feito a mão, de Daniela Mattos, embora não tenha sido
exposto no Paço das Artes em outras ocasiões, funcionou
no contexto de Performatividade|Memória como uma
chave para o público acessar e se relacionar com a
exposição. Esse é um trabalho no qual a artista fotografa
poemas caligrafados em um pequeno caderno. O poema
que selecionei foi extraído de uma série de nove imagens.
Reforçando seu aspecto performativo, Daniela também
concebe esta obra como uma espécie de performance
realizada para a câmera. Nessas imagens-escritas, ou
escritas-imagens, podemos encontrar um emaranhado de
significações desfiadas, em especial no que se refere à
performatividade da escrita e aos atravessamentos entre
pensamento, texto, imagem, escrita, performance etc.
A fotografia digital em metacrilato (15 x 20 cm) do
pequeno poema Letra, página, luz, olho. Veja agora o que
quiser. foi instalada logo na entrada do espaço expositivo,
porém, fora do alcance dos olhos do público, o que exigiu
o reposicionamento de seu corpo para que o trabalho não
passasse despercebido. Esse poema funcionou como
um convite para que o público também performatizasse
suas leituras singulares do recorte sobre a memória da
instituição oferecido pela curadoria.

5. Blog The lovers: <http://
thelovers.buenozdiaz.net>

The lovers, instalação participativa de Cláudio Bueno,
é inspirada na performance The lovers – The great wall
walk (1988), de Marina Abramovic e Ulay. Foi exibida
primeiramente no Paço, em 2009, na exposição Grau zero.
Reativada em 2014, os bonecos Barbie e Ken, objetos da
instalação, puderam ser levados, separadamente, pelo
público. No espaço expositivo permaneciam instalados
um quarto de bonecas vazio e um computador. O primeiro
evidenciava a ausência e a separação do casal. No segundo
era possível acessar o blog5 e acompanhar fotos que
revelavam as trajetórias de Barbie e Ken pela cidade e que
se misturavam com as demais imagens que eram postadas
na rede social Instagram.
PERFORMATIVIDADE DO PÚBLICO
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Durante as quatro semanas em que a exposição esteve
no Paço das Artes, as oito primeiras pessoas que se
cadastraram no blog do projeto puderam levar os bonecos
consigo. Após um período de cinco dias de convivência
com os bonecos, eles deveriam ser repassados para outros
participantes. Enquanto o trabalho tratava do desencontro
dos bonecos, novos encontros aconteciam entre o público
que performatizava a proposta do artista em espaços
cotidianos. E, ainda, ao incorporar a rede de imagens
Instagram, reforçava noções da espetacularização das
relações e da vida privada.
Já os depoimentos de João Índio (Performatividade da
memória), coletados durante o período de residência
curatorial e da exposição, configuraram verdadeiros arquivos
vivos da história do Paço das Artes. Sua fala ofereceu ao
público a possibilidade de acessar a memória da instituição
através dos relatos de alguém que, por lá atuar e trabalhar
por tanto tempo, já testemunhou muitos acontecimentos

João Índio, Performatividade
da memória, 2014.
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interessantes e importantes, e que muitas vezes não foram
registrados. Sem cortes ou edições, esses depoimentos nos
proporcionam a oportunidade de acompanhar uma narrativa
deslocada de uma linearidade cronológica, porém marcada
por repetições de experiências e pela vivência subjetiva de
João com seu local de trabalho. Seus depoimentos revelaram
e performatizaram aspectos da história que escapam aos
documentos oficiais da instituição.
Nessa perspectiva curatorial, a performatividade
não pareceu apenas derivar (no sentido de provir) da
performance, mas a fazer derivar (no sentido de colocá-la
à deriva), possibilitando, assim, criar uma relação entre
arte e vida, expandindo a experiência artística também
para a atuação e experiência do público. As ações
performativas de Cláudio Bueno, Daniela Mattos e os
depoimentos de João Índio, no conjunto da exposição,
atuaram como propostas que demandaram ação, vivência
e a performatividade do público.
Assim, essa perspectiva curatorial, junto com as demais,
procurou pensar a performatividade em oposição à ideia
de passividade; trazendo a possibilidade de escolha,
ação e de experiências artístico-relacionais ao público.
Seu gesto e atuação, ao lado das ações curatoriais e das
ações performativas dos artistas, puderam estabelecer
contato com a performatividade da memória do Paço
das Artes, assim como promover a exposição como um
acontecimento decorrente dessa relação com o público.
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Os cartazes e as capas de catálogos de mostras realizadas na instituição expressam
os processos discursivos que compõem uma exposição. A performatividade da
curadoria emerge em tais discursos como ações que refletem de forma experimental
sobre as relações entre: curador – espaço – artista – espectador – crítico.
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PERFORMATIVIDADES

CURATORIAIS

As ações curatoriais6 são seleções ou tomadas de
decisão regidas por critérios que dizem respeito a
um determinado projeto e ao modo como este é
materializado na exposição de acordo com a relação
estabelecida com os artistas, com o espaço expositivo
e com os outros elementos que compõem o circuito da
arte contemporânea. A perspectiva de rede – através da
proposição dessas relações – permite observar as ações
curatoriais como práticas da comunicação no sistema
da arte contemporânea. Ou seja, as ações curatoriais
podem ser consideradas agenciamentos discursivos7. Por
esse viés, a performatividade da curadoria emerge em
discursos que refletem, de forma crítica e experimental,
sobre as relações entre: curador – espaço – artista –
espectador – crítico da arte. Diante desse contexto,
neste ensaio, busco observar que, a partir da seleção de
textos curatoriais, é possível mapear características ou
questões recorrentes da prática de arte contemporânea.

Discursos

Ananda Carvalho

Durante a vivência na residência do Grupo de
Estudos Curatoriais, no projeto Performatividade |
Memória, desenvolvi uma pesquisa que procurou
textos curatoriais publicados em catálogos, cartazes
e no site do Paço das Artes, que expressassem a
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6. Proposição concebida
a partir da definição de
“procedimentos de criação”
desenvolvida por Cecilia
Almeida Salles e publicada
em: Arquivos de criação: arte
e curadoria. Vinhedo: Editora
Horizonte, 2010, p. 32.
7. Estas ideias foram
desenvolvidas na tese
Redes curatoriais, de minha
autoria (PUC-SP, 2014).

8. A mostra foi concebida
por Ricardo Ribenboim em
1996, quando dirigia o Paço
das Artes, e realizada numa
parceria com o Itaú Cultural
e o MAM-RJ em 1999. No
site do Itaú Cultural, ainda
é possível acessar o hot site
do projeto que apresenta um
texto de Vitoria Daniela Bousso
e fotografias da exposição.
Disponível em <http://www.
itaucultural.org.br/objeto/>.
Acesso em 23out2014.

performatividade dos processos discursivos que
compõem uma exposição.
Ao entrar em contato com o arquivo do Paço das
Artes, localizei uma espécie de cartaz (não sabíamos
exatamente como classificar esta peça gráfica) da
exposição Por que Duchamp? Leituras duchampianas
por artistas e críticos brasileiros8 (1999). Tal cartaz
informava que a mostra propôs aproximações entre
Marcel Duchamp e a produção de dez artistas brasileiros
entre as décadas de 1960 e 1990. O discurso curatorial
oferecia uma teorização da arte contemporânea por meio
de um conceito relacionado à produção de cada artista.
Lisette Lagnado falava sobre limites com Arthur Bispo
do Rosário; Daniela Bousso observava a ideia de corpo
a partir de Félix Bressan; Maria Alice Milliet pensava
em simulação com Carmela Gross; Angélica de Moraes
discutia Regina Silveira sob a perspectiva das projeções;
Celso Favareto comentava o conceito de participação
através de Hélio Oiticica; Paulo Herkenhof articulava a
organização de sistemas no trabalho de Cildo Meireles.
O arquivo (disponibilizado pela instituição) com a lista
de exposições realizadas no Paço das Artes indicava
que Por que Duchamp? também exibia trabalhos de Jac
Leirner, Nelson Leirner, Nuno Ramos e Waltercio Caldas.
Entre os críticos-curadores convidados constavam ainda
Agnaldo Farias, Maria Izabel Branco Ribeiro, Stella
Teixeira de Barros e Tadeu Chiarelli. Entretanto, o cartaz
encontrado apresentava conteúdo somente sobre os
artistas citados anteriormente.
O conteúdo desse cartaz de Por que Duchamp? foi o
ponto de partida para observar gestos perfomativos
nos arquivos do Paço das Artes que oferecessem a
possibilidade de mapear algumas questões recorrentes
que transpassam a curadoria de arte contemporânea.
O primeiro gesto observado foi a demanda da curadoria
para pensar as produções colaborativas e a dissolução
da autoria. Essa demanda emerge, por exemplo, na
exposição Apropriações (1990) – com trabalhos dos
artistas Ana Maria Tavares, Artur Lescher e Iran do
Espírito Santo. Nessa mostra, o curador Tadeu Chiarelli
precisou encontrar espaço para um quarto artista:
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Resultado do processo de trabalho e das discussões
de Ana, Artur e Iran, surgiu a necessidade de um
quarto artista na exposição que desse conta do
fechamento da apropriação feita pelos três. Seu nome,
Artur Tavares do Espírito Santo, síntese concreta da
confluência de três individualidades que souberam
levar adiante uma proposta que, por causa deles,
revelou-se imprescindível no circuito de arte da cidade9.

A ideia de colaboração permite pensar outra
questão recorrente nas práticas curatoriais de arte
contemporânea: a demanda da ativação do espaço
expositivo pelo espectador. No texto de apresentação
da exposição HMST (1981), os artistas Anna Maria
Maiolino, Celeida Tostes, Katie van Scherpenberg e Paulo
Herkenhoff evidenciavam essa temática: “o espaço de
cada obra não se satisfaz consigo mesmo: politicamente,
incorpora em si o espaço percorrido pelo público.
Quatro projetos que exigem o corpo do visitante”10. Por
outro lado, a complexidade das produções artísticas
contemporâneas nem sempre estabelece uma relação
de afecção. Ivana Bentes comentou, em texto publicado
no catálogo da exposição Precursor e pioneiros
contemporâneos (1997), que “um dos desafios da
arte contemporânea é criar um pathos, sensação. A
arte contemporânea não cessa de ser acusada de um
crime terrível: produzir a indiferença na audiência que
pretendia mobilizar e excitar, ou seja, matar de tédio”11.
A performatividade do espectador nos leva a pensar a
ocupação do espaço pelas ações curatoriais. O modelo
padrão da expografia de mostras contemporâneas
continua a seguir o formato de exibições de arte
moderna: o cubo branco. Esse formato objetiva uma
pretensa neutralidade na qual o espaço com paredes
pintadas de branco e luz uniforme não apresentaria
elementos que desviassem a atenção da obra de
arte. A arquitetura do Paço das Artes não segue esse
modelo e nem foi pensada inicialmente como um
espaço expositivo. O atual local de exposições seria o
saguão de um centro cultural cuja construção nunca
foi finalizada. Dentro desse espaço repleto de colunas
e vigas, o contexto pode interferir, sim, na vivência de

9. Apropriações de Tadeu
Chiarelli, publicado no
catálogo de exposição
homônima com curadoria do
mesmo autor (1990).

10. HMST. Quatro
artistas independentes de
Anna Maria Maiolino,
Celeida Tostes, Katie van
Scherpenberg, Paulo
Herkenhoff, publicado
no catálogo da exposição
HMST (1981).

11. Do paleocibernético
ao biotecnológico de
Ivana Bentes, publicado
no catálogo da exposição
Precursor e pioneiros
contemporâneos (1997).
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12. A exposição Ao
englobava trabalhos dos artistas
Ana Maria Tavares, Carlos
Fajardo, Daniel Acosta, Iran do
Espírito Santo, Julio Plaza, Lucia
Koch, Monica Nador, Nelson
Leirner, Regina Silveira.
3

À esquerda: Partitura de
performance Estrangeiros,
Alexandre Sá e Aslan Cabral,
2011-2014. À direita: detalhe
da performance-desenho
Proposta de interlocução
para diagramas curatoriais
(entre A performance da
curadoria e Performatividade
| Memória), Daniela Mattos,
2014. Os dois trabalhos são
desdobramentos/ativações da
exposição A performance da
curadoria, projeto curatorial
concebido por Daniela
Mattos e selecionado para a
Temporada de Projetos 2011
do Paço das Artes.

uma exposição. Sobre essa temática, pode-se observar
a mostra Ao³ (Ao Cubo, 1997)12, com curadoria de
Luciana Brito e Martin Grossmann. A exposição ironizava
o cânone da museografia, propondo deslocamentos,
fragmentações e desconstruções do espaço.

Arquivo e Ação
A pesquisa na residência começou com a tese de
doutorado de Daniela Mattos, defendida na PUC-SP em
2013. A artista-curadora havia realizado a exposição
A Performance da curadoria, dentro da Temporada de
Projetos de 2011 no Paço das Artes. Para essa mostra,
Daniela propôs uma série de ações curatoriais que
englobavam o convite para que as duplas de artistas
Alexandre Sá & Aslan Cabral, Margit Leisner & Yiftah
Peled e Mariana Marcassa & Micheline Torres criassem
instruções de performances (chamadas de Partituras)
a serem realizadas tanto pela curadora do projeto,
quanto pelo público. Nesse projeto, Daniela colocava
em discussão os papéis que compõem a rede de uma
exposição de arte: a curadora era também performer, os
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artistas eram também curadores, e o público também era
convidado a performar.
As Partituras eram, ao mesmo tempo, trabalhos de
arte e registros da exposição. Elas trazem à tona outra
característica da arte contemporânea em que cada
vez mais os arquivos e/ou documentos de ações
performativas são ativados por meio de uma poética. As
Partituras constituem outras materialidades para ações
efêmeras. Deixam de ser apenas um registro e também
são apresentadas como obras artísticas. Entretanto, as
partituras não estavam no arquivo do Paço das Artes. No
limiar entre o desaparecimento no arquivo e o trabalho
artístico, as Partituras exibidas em A performance da
curadoria podem ser um ponto de partida para re-ativar
esse projeto três anos depois.
A tese de Daniela também ofereceu um documento de
processo que não estava nos arquivos do Paço das Artes: o
diagrama curatorial de sua exposição. A imagem consistia
em um desenho com uma série de pensamentos que foram
espacializados na mostra A performance da curadoria.
No primeiro momento da pesquisa, o diagrama seria
um documento de processo a ser exibido na exposição
Performatividade | Memória.
Mas, considerando que os processos de criação estão em
permanente construção13, sugeriu-se a Daniela a proposição
de outra performance pensada a partir deste diagrama.
Incorporando a maleabilidade dos papéis curador-artista,
ofereceu-se à curadora outra proposta curatorial (na mesma
perspectiva das Partituras) que ativasse sua proposição
como artista. Essa compreensão do processo de criação
como movimento contínuo traz à luz a transformação de um
documento de processo em outro trabalho, a performance
Proposta de interlocução para diagramas curatoriais (entre A
performance da curadoria e Performatividade | Memória).
As ações propostas com os arquivos do Paço das
Artes durante a exposição Performatividade |
Memória são possibilidades de compreendê-los como
acontecimento por meio de sua ativação na realidade. A
performatividade da curadoria experimentada durante a

13. De acordo com a teoria
dos processos de criação
em rede proposta por
Cecilia Almeida Salles.
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Trechos de textos críticos e
curatoriais publicados em
catálogos e no site do Paço
das Artes, cartazes e capas
de catálogos de exposições
realizados na instituição

residência emerge, então, como ação que engloba duas
perspectivas: a possibilidade de ativação dos arquivos
ao mesmo tempo em que se observa a incompletude
desse acesso. Ao mapear ações curatorias recorrentes
na prática contemporânea, espera-se que os traços
encontrados no arquivo do Paço das Artes possam mover
um campo de forças sobre o pensamento da memória
da instituição, somando novas camadas a outras ações
já promovidas (como as citadas por Priscila Arantes na
apresentação desta publicação).
PERFORMATIVIDADES CURATORIAIS
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EM UM PROCESSO DE RESIDÊNCIA

INTERLOCUÇÃO CURATORIAL, OU ACERCA DA EXPERIÊNCIA

DE TROCAS

Atuar em um projeto coletivo de pesquisa já em trânsito
– caso deste primeiro grupo selecionado para uma
experiência de residência curatorial – traz, em si mesmo,
e já revelada, a perspectiva inexorável das trocas, do
sentido experimental e da crença no diálogo como
forma de atuação de um projeto que propõe investigar
as condições de produção, difusão e documentação de
ações e atividades de natureza artística.
O projeto do Grupo de Estudos Curatoriais Extremidades,
que desenvolve pesquisas em torno das dimensões da
curadoria sob perspectiva contemporânea, propõe, ao
retomar a história do Paço das Artes, uma reflexão sobre o
papel do curador – aqui mais complexificado, na condição
do trabalho de um coletivo – e suas relações com uma
instituição do sistema da arte. Assim, discute as mudanças
e necessidades de realinhamentos de papéis e atuações,
tanto institucionais quanto dos profissionais, em relação ao
seu contexto de constantes transformações.

Marcos Moraes

Reflete, de dentro, das entranhas, para produzir ainda
dentro da Instituição, mas com um olhar externo
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e desentranhado, sobre uma perspectiva que se
apresente ao outro – o tão discutido e quase impossível
de ser definido, público –, de modo a não tê-lo como
um estranho, mas como um performador, atuante e
experienciador dessa proposta de reflexão sobre as
ações realizadas no Paço. Assim como propõe, a nós
todos, outros olhares, entre os projetos lá desenvolvidos,
sobre a história possível, decorrente dos registros e
sua necessidade de revisitação, para constituir outras
histórias e outras camadas de ressignificação para essa
condição performativa de trabalhos apresentados ao
longo de quatro décadas de existência desse espaço
institucional, que se propõe como experimental.
Trazer à baila a discussão sobre performatividade e propor
uma ação estratégica curatorial que assume a própria
condição performativa foram recursos para explorar e
potencializar essa perspectiva, que leva a reflexão para
além do referencial histórico da performance na cena
artística visual. Participar, mesmo naqueles limites do
previsível, de uma interlocução que não se pretendia,
tampouco propunha ter, um caráter de intervenção, mas
de participação, permitiu mais que criar, potencializar o
sentido do diálogo e, principalmente para o coletivo, o
diálogo direto e em ‘primeiras pessoas’, ao trazer, além
dos artistas convidados, outros profissionais para esses
momentos de trocas e convivialidade que a ‘condição de
residência’ permitia e que era a proposta do Grupo.
Estabelecidos e estabelecendo esses diálogos
enriquecedores, desafiantes e densos, as conversas,
encontros, depoimentos, discussões, laboratórios e outras
estratégias utilizadas para consolidar o pensamento em
torno das plataformas estabelecidas para articularem a
mostra, o projeto pretendeu, e o processo estabeleceu,
condições para esses exercícios expansivos da atuação
curatorial. Essa vontade de descoberta compactua
com a ‘condição’ de estar em residência, na qual o
grupo procurou refletir, argumentar, dialogar e atuar
coletivamente, expandido essas ações para todas as
etapas desse específico processo curatorial, incluindo as
ações relacionadas à constituição de espaços como os de
natureza expográfica, os de mediação e os simbólicos.
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Muitas são, como sempre, as perguntas e os
questionamentos sobre as possibilidades de atuação
curatorial; não poderia ser diferente aqui. A proposta
resulta em ações – performativas e curatoriais – e busca
deslocar a condição desse profissional – o curador
– para uma dimensão mais aberta que as habituais
leituras que se fazem dessa forma de atuação no
sistema da arte.
Transposta da pesquisa sobre as experiências
performativas, na história da Instituição, essa
ação performativa curatorial constitui-se como um
permanente processo, uma instauração de condições
não totalizantes, de porosidade, capilar, rizomática
em suas constantes e permanentes provocações. O
processo nos conduz, assim, a uma plataforma para
atuação e reflexão sobre as práticas artísticas, centrada
na necessidade de pensar a produção de arte de
forma crítica e como geradora de conhecimento, e na
valorização do processo de trabalho enquanto elemento
revelador e provocador.

INTERLOCUÇÃO CURATORIAL
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GABINETE
GREC
Durante os encontros de compartilhamento da pesquisa
para a exposição Performatividade | Memória, um dos
textos que me interessaram retomar foi No interior do
cubo branco - A ideologia do espaço da arte, de Brian
O’Doherty. As análises deste autor possibilitaram pensar a
experiência do visitante como corpo-olho em fluxo dentro
de um espaço de arte. Também permitiram colaborar
com a proposição de uma expografia fluida e sem os
condicionamentos que o cubo branco modernista impõe
à experiência da percepção de trabalhos de arte e dos
espaços expográficos. Desse modo, criar uma forma de
exibir a memória, os arquivos e os acontecimentos do
Paço das Artes demandou pensar o espaço como um site
specific, dialogando com a arquitetura da instituição.

Leo Ceolin

A exposição precisava de uma expografia que
comunicasse as pesquisas curatoriais, uma vez que
elas foram o centro de gravidade que irradiou toda
a arquitetura de relações com os artistas e com os
arquivos do Paço. O espaço expositivo,então, não poderia
ser fechado em si mesmo, tampouco deveria criar
um ambiente pesado demais para as relações que se
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pretendia trazer à tona. Por isso, a expografia precisava
ser porosa com objetivo de fazer dialogar o espaço com
as ações dos artistas convidados e de atualizar suas
experiências que já haviam acontecido na instituição
em outras ocasiões. Nos diagramas desenhados pelas
curadoras, um núcleo disparador, tanto para as ações
curatoriais quanto para as ações performativas dos
artistas e do público, foi tomando forma. Primeiro, um
quadrado; na sequência, um círculo; até chegar na
forma octogonal, que se tornou o ponto de referência,
ressonância e articulação das várias camadas da
memória, registros e arquivos levantados durante o
período de residência curatorial.
No levantamento fotográfico e na análise da planta do
local, observamos que existe um elemento muito forte na
configuração da arquitetura do Paço das Artes: as vigas
que sustentam o teto são construídas no formato de um
“X”. E foi a partir dessa percepção, que o quadrado e o
círculo foram se abrindo para a elaboração de um objeto
arquitetônico octogonal suspenso. Na criação do espaço
expositivo surgiu, assim, um gabinete de pesquisa que
viabilizou trabalhar, ao mesmo tempo, o dentro e o fora
desse núcleo disparador de ações, que transportou o
ambiente de pesquisa da memória da instituição vivido
durante a residência.
A pesquisa curatorial de Performatividade|Memória
demandou um caráter processual que não se restringiu
apenas aos três meses de contato com os arquivos
do Paço, mas que se estendeu para todo o período da
exposição, desvelando um aspecto bastante relevante
ao projeto. A processualidade – que englobou a
atualização dos arquivos, encontros para compartilhar
as informações levantadas pela curadoria e as próprias
ações desenvolvidas pelos artistas – levou-nos à escolha
de materiais não totalmente acabados para, justamente,
deixar a ver também o despojamento do processo de
criação da expografia. Assim como a performatividade
da memória se elaborou nas ações curatoriais e dos
artistas selecionados, o espaço expositivo também foi
construído para expressar um gesto de continuidade e
transformação da experiência.
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SOBRE AS OBRAS

MATIVAS

AÇÕES PERFOR-

Cláudio Bueno

The lovers, 2009-2014
Instalação participativa, dimensões variáveis
computador, internet, #thelovers, Barbie, Ken, quarto
de bonecos, parede rosa, público visitante da mostra
Inspirado na performance The lovers – The great wall
walk (Marina Abramovic e Ulay, 1988), dois visitantes da
exposição foram convidados a escolher entre Barbie e Ken
e a levá-los para casa. Após cinco dias, os bonecos eram
entregues a novos participantes do projeto. Essa dinâmica
seguiu até o término da mostra. Ao solicitar que as pessoas
circulassem com os bonecos, interessou ao artista ativar
a noção de performatividade do público em espaços
cotidianos. O percurso dos bonecos na cidade era registrado
por imagens postadas na rede social Instagram com a
hashtag #thelovers e podia ser acompanhado também no
blog http://thelovers.buenozdiaz.net. A incorporação dessa
rede de imagens reforçava noções da espetacularização das
relações e da vida privada. O trabalho foi apresentado pela
primeira vez na mostra Grau zero (Paço das Artes, 2009).

Daniela Mattos

Feito a mão, 2013
Poemas caligrafados, Performance e Fotografia digital em
metacrilato (Série com nove imagens) 15 x 20 cm cada
Neste trabalho, uma espécie de performance realizada
para a câmara, a artista fotografou poemas caligrafados
em um pequeno caderno. Nessas imagens-escritas, ou
escritas-imagens, existe um emaranhado de significações
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desfiadas, especialmente em relação à
dimensão performativa da escrita e aos
atravessamentos entre pensamento,
imagem, escrita, performance, texto, e além.

Proposta de interlocução para
diagramas curatoriais (entre A
performance da curadoria e
Performatividade | Memória), 2014
Performance / Desenho com giz escolar
Dimensões variáveis
Esta performance foi, além de um desenho
feito com giz escolar, um cruzamento
entre os diagramas curatoriais das duas
exposições citadas no título da ação,
compilando termos e conceitos utilizados
como motes destes projetos. Um primeiro
estudo do conteúdo diagramático
(desenhado manualmente pela artistacuradora-performer em formato A4) foi o
ponto de partida para o desenho em giz
que ocupou uma das paredes da exposição
Performatividade | Memória.

A performance da curadoria, 2011
Mariana Marcassa e Micheline Torres
Cavalo de macumba, 2011-2014
Partitura de performance / Múltiplo
impresso em papel jornal - 30 x 42 cm
Margit Leisner e Yiftah Peled
Dados de rotina com filtro, 2011-2014
Partitura de performance / Múltiplo
impresso em papel couchê e off-set
30 x 21 cm (dado) e 18,5 x 9 cm
(partitura carimbável)
Alexandre Sá e Aslan Cabral
Estrangeiros, 2011-2014
Partitura de performance / Múltiplo
impresso em papel off-set - 12,5 x 66 cm
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As partituras de performance foram
disponibilizadas ao público durante a
exposição A Performance da curadoria,
projeto curatorial concebido por Daniela
Mattos para a Temporada de Projetos 2011.
As partituras serviram para nortear as
performances realizadas na exposição em
2011, tanto pela curadora do projeto (que
era também performer naquele contexto),
quanto pelo público visitante da exposição.
Em Performatividade | Memória estas
partituras foram exibidas como obras únicas,
na intenção de promover uma reativação da
memória do projeto anterior.

Denise Agassi

Vista on vista off Atlântico e Pacífico, 2010-2014
Net-videoinstalação
Internet, Plataforma Net Arte, adesivo
qr-code 30 x 30 cm, adesivos (no chão)
e tela de retroprojeção, programação
Eduardo Omine
A instalação evidenciou no espaço expositivo
os eixos nordeste-sudeste a partir da
exibição de arquivos online que se referem
aos oceanos Atlântico e Pacífico. A tela
disposta na direção nordeste apresentava
fotografias, vídeos e áudios encontrados na
internet através da tag “Oceano Atlantico”.
Já os conteúdos relacionados ao “Oceano
Pacifico” podiam ser acessados no celular
através do qr-code localizado no eixo
sudeste (http://plataforma.midiamagia.
net/artworks/125). O trabalho evidenciava
noções de fluxo, seja pelas visitações
na exposição, os dados da internet ou
as próprias variações das marés. Foi um
desdobramento da obra Vista on vista
off - Paisagens, apresentada na exposição
Circuito arte.mov (Paço das Artes, 2012).
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Paula Garcia

Documentação em vídeo da performance
por Fernando Ribeiro
Cortesia Luciana Brito Galeria
Realizado no Performa Paço 2011, esse
trabalho lida com forças em conflito
entre peso e leveza, trazidas pelo uso de
armadura, imãs, ferros e pela ação do
campo magnético. É uma performance
sonora em que os ruídos resultam das
quedas dos pedaços de ferros que, aos
poucos, descolam do corpo da artista; corpo
este que está submetido à intensidade,
ao peso. A ação promove uma sensação
de mudança de estado, como se o
corpo, no momento da queda dos ferros,
conseguisse sair de sua inércia. Há, assim,
um movimento de retenção e de expulsão
de estados físicos e subjetivos por meio das
forças eletromagnéticas.

AÇÕES
CURATORIAIS

# 3 (da série Corpo ruído performance), 2011

#3 (da série Corpo ruído - pôster),
2008-2014
Fotografia reproduzida em papel para
lambe-lambe - 42 X 59, 4 cm, 500 cópias
Em 2008, Paula Garcia performou diante
de uma câmera fotográfica. Nela, cobriu seu
corpo com ímãs de neodímio e retalhos de
ferros. Essa foto-performance foi realizada
em estúdio, privilegiando a alta definição da
imagem. Configura-se como uma imagem
realista, em face ao universo das imagens
da publicidade. Em 2014, ao disponibilizar
as cópias para distribuição ao público, a
imagem adquiriu outro estatuto performativo
assim como um uso invertido da publicidade,
no caso, a abertura para circular diante de
uma rede intersubjetiva de afetos.
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João Índio

Performatividade da memória, 2014
Depoimentos de João Índio
A história de João Índio com o Paço começa
em 1988, quando atuou como modelo
vivo nos cursos que eram oferecidos aos
artistas. Como artista, participou, em
1996, da exposição Ex libris/Home page,
e, atualmente, trabalha na equipe de
montagem e na recepção da instituição.
Seus depoimentos, que foram gravados
durante o período de residência curatorial
e da exposição, traziam à tona, através de
suas experiências, a performatividade da
memória do Paço das Artes.

Roberto Campadello

Extremidades da performance:
Persona, 2014
Vitrine de processo, arquivo fotográfico,
jogo, disco, encontro com familiares
A história do artista Roberto Campadello
(1942-2014) com o Paço data de 1976,
quando realizou a primeira performance na
história da instituição. Intitulada Persona, o
trabalho desdobrava-se entre performance,
jogo (comercializado pela Grow), cartaz
(com instruções), disco, bar-espaço cultural
(muito famoso, no Bixiga, entre os anos
1979-1995), cabine e estúdio fotográfico. A
pluralidade de suas ações compartilhadas
entre diferentes contextos, meios e
linguagens ativaram na história do Paço, as
extremidades da performance.

Para Roberto Campadello, quando dois
visitantes, ou jogadores de Persona, são
“colocados de cada lado do vidro, se
submetidos à ação de uma luz controlada
e precisa, projetarão na tela uma imagem
em que fundir-se-ão, criando VOCÊU, que
vem a ser a soma ou a fusão do VOCÊ
mais o EU”. Para ele, Persona materializa
um mundo subjetivo, inconsciente e
estranhamente atraente: o outro lado do
espelho. O trabalho foi apresentado no
Paço das Artes, em 1976, e na XIV Bienal
de São Paulo, em 1977.

Arquivos do Paço das Artes

Performatividade da curadoria, 2014
Trechos de textos críticos e curatoriais
publicados em catálogos e no site do Paço
das Artes, cartazes e capas de catálogos
de exposições realizados na instituição
Os trechos de textos críticos e curatoriais,
os cartazes e as capas de catálogos de
mostras realizadas no Paço das Artes
expressaram os processos discursivos
que compõem uma exposição. A
performatividade da curadoria emergiu
em tais discursos como ações que
refletiam de forma experimental sobre
as relações entre: curador – espaço
– artista – espectador – crítico. A
potência dos arquivos selecionados
expressava uma certa perspectiva
utópica: uma possibilidade de ativação
da performatividade ao mesmo tempo
em que se observava a incompletude do
acesso aos arquivos.

Múltiplo Persona, 1976-2014
Vidro-espelho, luminária, cartaz e
público participante da mostra
SOBRE AS OBRAS
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Ananda Carvalho
Crítica de arte, curadora, professora e Doutora em
Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (com pesquisa
sobre os procedimentos curatoriais em exposições de arte
contemporânea). Acompanha artistas, escreve, pesquisa
e produz curadorias em arte contemporânea desde 2009;
sua mais recente curadoria é Performatividade | Memória
(Paço das Artes, 2014). É colaboradora da Revista Dasartes
e foi júri de pré-seleção da Temporada de Projetos 2013.
Participou da residência do Grupo de Estudos Curatoriais
no Paço das Artes (2014), da residência rural.scapes
(2014) e do Ateliê Aberto #5 na Casa Tomada (2011).

Christine Mello
Crítica, curadora e pesquisadora no campo da Comunicação
e Arte. Autora de Extremidades do vídeo (Editora Senac,
2008) e coautora de Tékhne (MAB, 2010), é professora da
Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica e do Curso
Artes do Corpo da PUC-SP, assim como dos cursos de Artes
Visuais, Produção Cultural e da Pós-Graduação em Fotografia
da FAAP. Como crítica e curadora realizou trabalhos para
instituições como Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia/Madrid, Bienal Internacional de São Paulo, Itaú
Cultural, Videobrasil, Galeria Vermelho, Luciana Brito Galeria,
Museu de Arte Brasileira, Laboratório Arte Alameda/México
DF, Sesc São Paulo, Paço das Artes e seLecT.

É artista e pesquisador. Em seus trabalhos aborda noções
de rede, corpo, espaço, participação e informação. Doutor
em Artes Visuais na ECA-USP. Recebeu os seguintes
prêmios e apoios: Videobrasil em Contexto, Menção
Honrosa no Prix Ars Electronica, Prêmio Transitio_MX,
Rumos Arte Cibernética, Festival Arte.Mov, entre outros.
Participou de exposições em instituições como: Paço das
Artes, Luciana Brito Galeria, Itaú Cultural, MIS, SESC,
CSS Bard/Hessel Museum of Art, La Chambre Blanche,
Centro Multimedia, etc. Suas falas públicas ocorreram
em espaços como: Casa Tomada, Galeria Whitechapel,
Humboldt University e diversas universidades brasileiras.
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Cláudio Bueno
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Daniela Mattos
É artista, educadora e curadora independente. Doutora
pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade, PEPG/PC-PUCSP (2013) e Mestre em Linguagens Visuais pelo PPGAV/
EBA-UFRJ (2007). Desenvolve sua produção em artes
visuais desde o início dos anos 2000 com enfoque nas
práticas da performance, fotografia, videoarte e escrita
de artista. Participou de diversas exposições, mostras
de vídeo e publicações, no Brasil e no exterior. Mais
informações e documentação acerca de sua prática
podem ser encontradas no site www.danielamattos.com

Denise Agassi
É artista visual e pesquisadora. Mestre pela FASM-SP e
bacharel em Artes Visuais pela FAAP. Em sua pesquisa
artística, manipula arquivos online explorando formas
de representação coletiva e investigando processos de
construção de memória a partir das relações em rede.
Participa de exposições, grupos de pesquisa e residências
artísticas nacionais e internacionais. Entre os principais
prêmios e exposições estão: Exposição Multitude, no Sesc
Pompeia; Proac Artes Visuais; Prêmio Mídias Locativas no
Festival Vivo Arte.mov; Residência Can Xalant (Espanha);
Programa de Residência Artística do MIS; Galeria
expandida, na Luciana Brito Galeria; Centro Cultural São
Paulo, entre outros.

Leo Ceolin
É cenógrafo e designer, formado pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo de Buenos Aires. Atualmente
desenvolve projetos que investigam as relações entre as
linguagens do design, arquitetura e cenografia. Produz
peças únicas, que englobam o reaproveitamento e
pesquisa de materiais para design de superfície e de
interiores. Através de diversas parcerias, também realiza
projetos de intervenção urbana. Em 2014, iniciou o
Estudioscopio, uma empresa-laboratório, que cria projetos
especiais em artes visuais e desenvolve mobiliários e
cenários para companhias de dança, teatro e ópera.
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João Índio
Nos anoa 1980, foi performer e dançarino no Bar Persona,
do artista Roberto Campadello, e atuou como modelo
vivo no Paço das Artes, nos cursos que eram oferecidos
aos artistas. Nesta mesma instituição, participou, em
1996, da exposição Ex libris/Home page. Atualmente,
trabalha em sua recepção e equipe de montagem, além
de desenvolver trabalhos com colagem.

João Simões
Designer, desenvolve pesquisa em comunicação, política
e redes digitais. Possui pós-graduação em mídias digitais
pelo Senac-SP e graduação pela ESPM-SP. Desenvolveu
trabalhos gráficos para artistas e instituições culturais,
como Videobrasil e LabMovel.

Josy Panão
É mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP). Em
2005, fez o apoio à curadoria para Christine Mello na
exposição Vorazes, Grotescos e Malvados, no Paço das
Artes, São Paulo. Em 2011, foi assistente curatorial da
exposição Lucas Bambozzi – o espaço entre nós e os
outros, realizada no Laboratório Arte Alameda, na Cidade
do México. Ainda em 2011, foi convidada pela curadora
do museu mexicano, Karla Jasso, para participar da
residência de curadoria para acompanhar o processo de
montagem da exposição Machina medium apparatus.
Em 2014, participou da residência do Grupo de Estudos
Curatoriais no Paço das Artes e foi uma das curadoras da
exposição Performatividade|Memória.

Marcos Moraes
Doutor pela FAU-USP, bacharel em Direito e Artes Cênicas
pela mesma Universidade, onde cursou especialização em
Arte – Educação – Museu. Especializações em Museologia,
pela Escola de Sociologia e Política. Coordenador e
professor dos cursos de Artes Visuais e Produção Cultural,
da FAAP, e especialização em História da Arte. Coordena
a Residência Artística FAAP e o Programa de residência
da FAAP, na Cité des Arts, Paris. Integrante do corpo de
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interlocutores do PIESP – Programa Independente da
Escola São Paulo. Membro do ICOM Brasil e da AAC Alliance
of Artists Communities. Curador independente.

Paula Garcia
É artista e pesquisadora. É mestre em Artes Visuais pela
FASM-SP e bacharel em Artes Plásticas pela FAAP. Suas
pesquisas e experiências artísticas enfocam performance
e suas relações com as mídias. Entre as suas principais
exposições destacam-se: Terra Comunal, curadoria de
Marina Abramovic, Sesc Pompeia, São Paulo (2015);
The artist is an explorer, curadoria de Marina Abramovic,
Foundation Beyeler, Basel (2014); The big bang : 7 Bienal
El Museo del Barrio no El Barrio Museum, New York
(2013/2014); The 19th Annual Watermill Center Summer
Benefit - Walter Mill, New York (2012); 17º Festival
internacional de arte contemporânea Videobrasil_SESC no
SESC Belenzinho - SP; Performa Paço no Paço das Artes
- SP (2011); 6a. Edição da mostra anual de performance
na Galeria Vermelho - SP (2010); Galeria expandida na
Luciana Brito Galeria - SP (2010).

Roberto Campadello
Performer, pintor, fotógrafo, escritor e artista multimídia.
Nasceu na Itália (10/11/42) e faleceu no Brasil, em
Visconde de Mauá, Rio de Janeiro (07/05/14). Participou
de três Bienais Internacionais de São Paulo (1965,
1973 e 1977). Em 1972, lançou sua tradução do livro I
CHING incluindo os desenhos STEPS. Em 1976, lançou
o Múltiplo de arte Persona no Paço das Artes. Em 1980,
inaugurou o Bar Persona, no Bixiga, São Paulo. Em 1996,
criou a Cabine Persona e viajou pelo Brasil com a família
e parceiros. Em 2009, mudou-se para Visconde de
Mauá e integrou o Estúdio e Galeria Persona. Em 2011,
realizou a exposição Os Campadello no Centro Cultural
Visconde de Mauá - RJ.

SOBRE OS AUTORES
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