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Resumo 
A partir da comparação entre a noção de performance de Paul Zumthor e algumas 
experiências em performance na área de media art pretende-se analisar a a obra poética 
intitulada “Paisagem Zero”3, de Giselle Beiguelmann de forma a aprofundar a 
comparação e suscitar algumas questões que possam fazer jus ao título desse artigo, 
provocando o leitor para suas próprias indagações. Entre as questões em comum 
destacam-se, aqui, os elementos relativos ao tempo e ao espaço, a discussão sobre 
autoria e recepção e a função comunicativa da performance. 
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Introdução 

A análise de algumas obras e experiências em media art permite perceber várias 

similaridades com a noção de performance em Paul Zumthor (1997). Entre as questões 

em comum destacam-se, aqui, os elementos relativos ao tempo e ao espaço, a discussão 

sobre autoria e recepção e a função comunicativa da performance. As várias análises 

sobre media art e os paradigmas relativos a essa forma de arte enfatizam o código das 

obras, as noções relativas à autoria/recepção da obra e em que medida a comunicação é 

parte central da obra. A partir da comparação entre os dois tipos de performance 

pretende-se analisar a obra poética intitulada “Paisagem Zero”, de forma a aprofundar a 

comparação e suscitar algumas questões que possam fazer jus ao título desse artigo, 

provocando o leitor para suas próprias indagações. 

Paul Zumthor (1997) propõe pensar a performance a partir da utilização do texto e 

da forma como esse texto será utilizado. O próprio autor sugere que a performance seja 

estudada do ponto de vista de uma fenomenologia da recepção. Ou seja, o receptor tem 

importância central na performance, bem como a forma como esta acontecerá influi em 

todos os outros elementos. Nas palavras do próprio autor, “Instância de realização 

plena, a performance determina todos os outros elementos formais que, com relação a 

ela, são pouco mais que virtualidades.” (ZUMTHOR, 1997, p. 155) 
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Essa afirmação permite tratar a performance a partir da execução e da entrada em 

cena de todos os seus componentes. Não há ainda um texto4 preso aos significantes ou 

aos elementos isolados, ele só acontece no movimento que inicia o jogo entre as 

diversas virtualidades. Não há como dissociar os componentes que compõem uma 

performance, ainda que se possa analisá-los separadamente. Quando Zumthor posiciona 

a performance como instância plena, está também afirmando que uma performance 

jamais se repete exatamente da mesma maneira. Mesmo em situações já tradicionais, 

como a Missa do Galo, ou as celebrações da Páscoa, pequenas alterações na forma dos 

eventos produzem situações diferentes. Tais modificações enfatizam o aspecto 

comunicativo relacionado à forma como a performance acontece. A importância da 

comunicação é reforçada por Landgon (1999), ao definir a performance como uma 

“orquestração dos meios simbólicos comunicativos, e não expressões num único meio. 

Elas resultam num conjunto de mensagens sutilmente variadas sendo comunicadas 

numa performance.” Ao analisar o evento, a função comunicativa do mesmo estará 

centrada mais na forma do que no conteúdo, embora não se possa ter essa afirmação 

como norma inviolável.  Ao deslocar a atenção do conteúdo, a performance tradicional 

antecipa alguns paradigmas conferidos aos trabalhos com arte e tecnologia: a ruptura 

com a forma fixa do objeto, a investigação da relação entre contexto, tempo e partes 

componentes da obra, a proeminência da noção de processo, entre outras. (Giannetti, 

2002) 

 

Performance, tempo e espaço 

Zumthor (1997) associa a performance ao saber-ser no tempo e no espaço, 

estabelecendo o corpo como referente global para o ato performático. Sobre o tempo, o 

autor afirma que a performance é duplamente temporalizada, composta de uma duração 

própria e de uma duração social, relativa ao momento em que se insere. Há, então, 

camadas temporais distintas para se perceber a performance. Essas camadas não 

aparecem, entretanto, dissociadas no ato. A duração própria da performance diz respeito 

à sua execução e à forma como o realizador da performance consegue fazer perceber a 

maneira como manipula a obra e é também tocado por ela. Já a duração social indica o 

tempo do receptor participante e como esse tempo interfere na obra e na percepção da 
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performance. O equilíbrio entre essas camadas é dinâmico e varia de acordo com 

mudanças sutis de cenário, de situação dos receptores, de inspiração dos atores etc. O 

que a performance torna claro, ao evidenciar os diversos tempos de que é composta, é o 

fato de que todo texto é constituído de várias temporalidades. Em textos escritos, o 

contato entre o tempo da escrita e o tempo da recepção quase sempre é distante, mas no 

caso de uma performance, esse mesmo contato é parte componente da obra e do texto 

que dai será derivado. Mais uma vez, torna-se patente a influência do processo sobre o 

conjunto da performance. 

No caso de performances com uso de redes de comunicação, como a Internet, a 

superposição temporal pode ser desdobrada em vários componentes, de modo a 

perturbar o ato e deslocar os papéis tradicionalmente conferidos a cada um dos 

participantes. A perturbação é comparada ao que Zumthor chama de ruído. Experiências 

não denominadas performances, mas com componentes similares, como os games on-

line, permitem perceber de que maneira vivências temporais distintas se cruzam. Num 

jogo em rede, o cenário pode ser modificado por qualquer um dos usuários, através das 

ações que estes executam, de qualquer lugar do mundo. Entretanto, cada usuário está 

também conectado ao seu tempo real, no lugar de onde joga, e sua performance no jogo 

depende também do quanto consegue diminuir a distância entre o ambiente do game e o 

ambiente de sua casa, por exemplo. A percepção dessa interferência pode ser percebida 

pelos números de cafés e campeonatos de jogos on-line surgidos nos últimos tempos. A 

criação de locais em que o tempo do game equivalerá ao tempo real em que o jogador 

está situado demonstra bem a importância de isolar as camadas temporais diferentes. 

Obras como Hole in Space5, de Sherrie Rabinowitz e Kit Galloway já 

antecipavam, nos anos 80, as possibilidades contidas na ligação via satélite. Nessa 

experiência, câmeras de vídeo foram instaladas no Lincoln Center, em Nova York e 

num shopping em Los Angeles. Ao olhar para as vitrines dos dois locais, as pessoas 

viam a cidade oposta, em tempo real, como se estivessem vendo um local da sua própria 

cidade. Em relação ao tempo, a existência de câmeras conectando cidades com fusos 

horários muito diferentes suscita algumas questões, relativas à idéia de superposição de 

camadas temporais: o que um determinado pedestre enxerga na vitrine não é só um 

outro espaço, mas um outro tempo social, que passa a interferir no seu próprio tempo. A 

experiência simulava, em tempo real, o que se experimenta também, em alguma 

                                                 
5 http://www.ecafe.com/getty/HIS/index.html 



medida, quando ocorre a transmissão de algum evento ao vivo, via satélite. O 

telespectador deve, antes de tudo, conseguir acreditar nessa viagem no tempo, para que 

possa participar efetivamente do acontecimento que se processa a quilômetros de 

distância, mas acontece no interior da sua própria sala, em meio ao almoço de domingo. 

Ao agrupar as situações performáticas a partir da ótica temporal, Zumthor fornece 

parâmetros para discutir em que medida o ritmo da performance influencia e faz parte 

do próprio código da obra que será executada. Se há tempos distintos para tipos de 

performances e, para cada tempo modificam-se as formas, talvez se possa falar de uma 

incompletude, componente da obra, que só será conhecida no momento de sua execução 

e transformação em texto. A incompletude aqui sugerida é aquela indicada por Marilena 

Chauí ao discutir a noção de “carne” do mundo, de Merleau-Ponty. 

“Não é buraco. É poro. Não é lacuna que preenchemos, mas trilha que 
seguimos. Ausente estando presente na trama cerrada de um discurso, 
sem, entretanto, oferecer-se sob a forma de teses completamente 
determinadas, é aquilo que sem o tecido atual desse discurso não 
poderia vir a ser pensado por um outro que o lê.” (Chauí, 2002, p. 40) 

 

Embora aqui a autora refira-se ao discurso escrito, a citação pode aplicar-se 

também a discussão sobre a performance. A diferença é que nesta os buracos e poros 

temporais podem aparecer de forma mais explícita, posto que, ao surgirem em cena, 

modificam completamente o que está acontecendo. E tais poros temporais, numa 

performance, são não só compartilhados por toda a audiência, mas podem sofrer 

interferências momentâneas de ruídos do cenário, de falas dos participantes e de outros 

elementos do cenário. 

Em relação aos tipos temporais, dois podem ser destacados na discussão desse 

artigo: o tempo social normalizado e o tempo natural. 

O tempo social normalizado é aquele das convenções, que parece estar sujeito a 

alterações de forma mais flexível, mesmo que pequenas, em função da mistura entre 

tradição e adaptação a mudanças culturais mínimas. O casamento, por exemplo, é uma 

performance que contém elementos fortemente tradicionais, mas que recebe mudanças 

de situação para situação. Talvez por se tratar de uma situação de forte significação 

afetiva para os envolvidos, e, ao mesmo tempo, por marcar uma forte tradição em 

algumas culturas, aconteça uma hibridação freqüente nesse tipo de performance. 

Situações como essa demonstram de que maneira a performance tem a capacidade de 



alterar normas e padrões tidos como constantes, em benefício da importância de 

destacar alguma parte fundamental de um determinado conteúdo já conhecido. Ao 

conferir nova significação a um evento tradicional, a performance contribui para o 

questionamento de normais sociais e, em contrapartida, para alterar percepções 

arraigadas em outros campos, como o da ciência e o das artes. 

“O tempo natural, aquele das estações, dos dias, das horas, 
proporciona a uma abundante poesia, que para nós se tornou tão 
folclórica, seu ponto de ancoragem na duração vivida: devido a uma 
ligação direta com os ciclos cósmicos, como as serenatas...” 
(ZUMTHOR, 1997, p. 160) 

 

Quando se pensa no passar das horas, e nas horas em que certos acontecimentos 

tradicionalmente acontecem, surge aqui a questão das mediações comunicativas em 

redes telemáticas, que distendem o tempo e o espaço das performances. Obras que 

trabalham com participação via satélite modificam o que seria chamado o tempo 

natural. O projeto Good Morning Mr. Orwell, de Nam June Paik colocou em discussão 

algumas dessas concepções. O evento consistiu na reunião de cinqüenta artistas de todo 

o mundo, em um espaço televisivo, ao mesmo tempo, através da comunicação via 

satélite. Os artistas atuaram ao vivo e simultaneamente, de diferentes partes do mundo. 

Segundo Paik, o artista da Sattelite Art deve criar considerando a dificuldade de 

alcançar coesão interativa e solucionar problemas de fuso horário, dificuldades de 

comunicação, improvisação à distância, como superar rapidamente diferenças culturais 

etc. No caso de performances sem uso de comunicação via satélite, há também a 

questão comunicativa. O ator, ou o autor da performance terá que trabalhar 

considerando o momento em que decide realizar o seu ato, e o momento natural em que 

estará inserido. É possível entoar cânticos de guerra no ônibus logo pela manhã, mas 

não há dúvidas que a pergunta a ser feita é: porque isso está sendo feito agora, no 

começo do dia? O deslocamento da atenção é duplo: em relação ao conteúdo, mas 

primordialmente em relação ao momento em que ele aparece. 

“O lugar, como o momento, pode ser aleatório, imposto por 
circunstâncias estranhas à intenção poética...(...). Mas sem dúvida o 
acaso não impera realmente. Uma atração, por vezes sutil, proveniente 
dos fantasmas do executante, parece provocar em tal lugar, tal espécie 
de lugar, mais do que qualquer outro, tal performance.” (ZUMTHOR, 
1997, p. 161) 

 



A relação entre espaço e performance, na visão do autor, possui significados que 

ultrapassam o mero acaso, embora o que ligue os dois elementos seja tênue e quase 

invisível. Mesmo que o condicionamento espacial não seja precedente ao ato 

performático ou à sua concepção, parece claro que, à medida que algo acontece num 

determinado espaço, a interferência espacial não pode deixar de ser notada. Quando um 

sermão é executado em um lugar mundano, a rua, por exemplo, opera-se um 

deslocamento no conteúdo e também nos receptores. É essa diferenciação que indica a 

ligação entre espaço e performance, mesmo que quase invisível. O estranhamento faz 

parte da performance, mas não significa que toda performance necessite desse 

estranhamento para ser considerada como tal. Os espaços são geralmente mapeados por 

autores e receptores e por sociedades inteiras em função do que pode ou não acontecer 

ali, de que tipos de ações serão ou não permitidas, serão ou não esperadas. 

Se os espaços podem ser mapeados para que neles um certo tipo de evento, e 

somente esse, faça sentido ali, quando se trata de uma performance em rede de 

comunicação, a questão que surge é em que medida o espaço da performance também 

comunica. Ao deslocar os espaços localizados geograficamente e deslocar o corpo do 

executante e do receptor, a performance tecnológica aprofunda a discussão sobre o 

espaço. Entretanto, não se trata mais de indagar sobre o espaço fixo, mas sobre as 

distâncias entre os espaços. Ou seja, numa performance em rede, o espaço que existe e 

interfere é o da troca à distância, do salto entre um e outro lugar, das formas como esse 

salto é realizado e da responsabilidade mútua daqueles que o realizam. Há um aumento 

da importância daquele deslocamento que se experimenta quando um sermão é 

executado em plena rua. Talvez uma diferença aqui resida no fato de que, com a 

tecnologia de comunicação em rede, a sensação íntima que o receptor sente numa 

performance tradicional pode fazer parte da performance tecnológica em outro nível. 

Em Rara Avis, Eduardo Kac cria uma instalação baseada no deslocamento 

temporal e espacial. O projeto consiste de uma gaiola com pássaros reais e uma arara 

robótica, acoplada à Internet. Os olhos da arara robótica são duas câmeras: uma está 

ligada a um capacete de realidade virtual que fica no local da instalação, do lado de fora 

da gaiola; a outra fica ligada à Internet e pode ser controlada por qualquer usuário da 

rede. Assim, aquele receptor que está fora da gaiola pode se ver, e perceber de que 

forma a performance que os pássaros realizam influi na sua própria atitude, no espaço 

que ocupa ao estar de fora da gaiola. No caso do receptor na Internet, a instalação 



permite a essa pessoa perceber de que forma, com as tecnologias de comunicação, ela 

afeta e pode ser afetada por ações à distância. A diferença aqui é que o controle do 

pássaro pode ser realizado simultaneamente pelo usuário que está na frente da gaiola e 

por aquele que está na rede. O compartilhamento das sensações à distância pode 

significar um nível diferente em relação àquele da performance tradicional. Nesta, os 

diversos receptores estão posicionados fisicamente no local do ato, e as reações da 

platéia são instantâneas e podem ser incorporadas ou não à performance. Quando os 

receptores se situam à distância, as suas reações podem se dar no espaço virtual 

instaurado pela rede, mas podem também atingir espaços não imaginados por aquele 

que realiza a performance. Potencialmente, a rede de comunicação amplia também a 

responsabilidade mútua de todos os participantes pelas ações que realizam, já que elas 

podem ter diversos alcances temporais e espaciais. 

 

Performance, autoria e recepção 

“Momentos de performance são momentos de ‘reflexividade’, uma 
condição na qual um grupo reflete sobre ele mesmo”. (LANGDON, 
1999, p. 24) 

 

A idéia de reflexividade enseja atenção especial para pensar o que acontece com 

as categorias de autoria e recepção na performance. Quando executa uma performance, 

o autor da mesma coloca em jogo questões sobre as quais não terá total controle. Em 

relação a esse aspecto, acontece a reflexividade indicada por Landgon, quando aquele 

que atua, que cria se percebe de fora, como se fosse outro a observá-lo. Paul Zumthor 

enfatiza a relação emocional entre executante e público para discutir a experiência de 

estranhamento, e também a liberdade permitida pelo jogo da performance. É através da 

relação emocional entre executante e público que se pode falar do surgimento de uma 

performance. É no contato entre as duas partes que a performance se dá a perceber, 

ainda que não se complete nunca em função do contato e que também não esteja contida 

somente em um desses pólos. É como se a performance despertasse do silêncio as 

palavras que o autor não escreve ou não diz, mas que estão entremeadas no meio da sua 

obra. E, ao mesmo tempo, trata-se de um despertar que não será completude, mas 

criação sempre inacabada. A performance permite perceber uma nova camada que 

compõe uma obra, como que desnudando as diversas superposições espaço-temporais 



que o leitor, ou os receptores enxergam e emprestam à obra quando tem contato com a 

mesma. 

 A performance permite a autores e receptores visualizarem os papéis pré-

concebidos que desempenham em situações padronizadas. Através da interferência nos 

conceitos pré-estabelecidos, a performance realiza transformações no cenário, nas ações 

de atores e receptores e possui força suficiente para transformar situações cotidianas já 

tradicionalmente padronizadas. 

No caso de performances tecnológicas, parece haver uma ampliação da 

interferência física que os receptores podem realizar nas performances tradicionais. Em 

ambos os casos, a questão é como transformar a interação em uma forma artística 

acessível e compreensível. No caso de performances em redes de comunicação, tal 

objetivo torna-se talvez mais explícito e até mesmo ultrapassa a importância do 

conteúdo por trás da performance. Diversas obras em rede têm como proposta discutir a 

implicação do receptor participante na forma final temporária da performance e, desse 

modo, reconfiguram-se. A obra, nesse caso, é a rede de intercâmbios de informação que 

se instala entre obra, espectador e entorno, de modo que a comunicação seja o fator 

central da performance. Nesses casos, o que menos importa é a materialidade do 

cenário, por exemplo, e passa a ter conotação especial a capacidade dada pelo autor aos 

receptores de transformarem fisicamente um determinado material, de modo a diluir a 

concepção de autoria primeira. Não significa que o autor tenha desaparecido, mas ele 

termina por tornar-se um proponente do jogo, algo como  responsável pelas regras 

iniciais, mas não pelo resultado nem pelo jogo em si. Experiências com corpos 

telemáticos, que podem ser controlados via Internet, reposicionam o corpo de maneiras 

semelhantes à da performance tradicional. Em ambos os casos, o corpo não é mais lugar 

fixo, fechado e indecifrável; diferentemente, o corpo torna-se pura mediação e interface 

entre objeto e sujeito, deslocando essas duas categorias de modo que observador e 

observado se confundem, e não é possível ou desejável mais identificar autor ou 

receptor, mas sim vivenciar a experiência proposta independentemente de posições 

previamente estabelecidos. 

 

 

 



Paisagem Zero 

O projeto Paisagem Zero nasce de um projeto do Sesc Pompéia cujo objetivo é 

investigar as relações entre as visões da cultura nordestina e suas diversas interferências 

e ligações com a cultura brasileira. O Nordeste é aqui tomado como ponto de partida, 

como a Paisagem Zero dessa navegação, e se abre para as diversas reinvenções que a 

web irá possibilitar. Nos diversos textos que compõem a apresentação do projeto, a 

preocupação principal é enfatizar a desterritorialização, o movimento e o dinamismo de 

um lugar nômade.  

“Paisagem Zero é um espaço/tempo de produção da arte 
contemporânea, onde a arte não é somente vista como a criação de 
obras individuais e únicas, mas existe como produção de dispositivos 
onde várias linguagens estão sendo misturadas, inventadas em 
diferentes perspectivas: artísticas / políticas / ecológicas / históricas / 
predatórias / turísticas / particulares / éticas / gastronômicas / sagradas 
/ coletivas / sexuais / tecnológicas / banais / filosóficas / simbólicas / 
reais, em constante movimento e imprevisível transformação.”6 

A proposta enfatiza o deslocamento espaço-temporal; a mudança de perspectiva 

em relação à criação e autoria; a hibridação como principal terreno de produção artística 

com uso de tecnologia. Essas questões são também tratadas quando Zumthor ou quando 

Langdon discutem a performance, daí o interesse pela obra e as possíveis semelhanças 

entre a discussão anterior e a análise de Paisagem Zero. 

Tecnicamente, Paisagem Zero é uma máquina de samplear que permite a mistura 

de diversos códigos e de diversos conteúdos através da utilização de um banco de dados 

de imagens, sons e textos. Conceitualmente, o que o projeto permite é reposicionar o 

Nordeste a partir do ponto de vista dos receptores, reforçando a idéia de Cláudia 

Giannnetti de receptores participantes. Não se trata de apenas ler o Nordeste, ou 

imaginar a diversidade cultural através de vídeos, sons ou imagens gravados. A questão 

proposta aqui é transmudar o nordeste externo e o interno, compreender de que modo a 

paisagem que se imagina como sendo a nordestina pode transformar o nordeste que 

encontra-se no site, e vice-versa. Giselle Beiguelmann, ao oferecer o banco de dados 

para utilização dos navegadores, oferece também a possibilidade de cada um investigar 

de que modo o seu próprio “banco de dados” cultural é apenas um momento de 

memória, e não somente um quadro fixo que pode ser acoplado ao real. Como a própria 

“artista” sugere, 
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2004, às 13:25. 



“Não se trata de mais uma exposição virtual. As ações e interações 
que se produzem aqui são instáveis, recombináveis, antropofágicas e -
- por que não assumir de vez? -- canibais... Tudo que se disponibiliza 
é passível de reconfiguração, remixagem, sampling e recombinação.” 7 

 

A página inicial do site sugere já uma questão entre o tudo e o nada, entre a 

paisagem que é nada e ao mesmo tempo poderá comportar tudo. Os dois pontos (branco 

e vermelho) indicam justamente essa contraposição, que não é excludente. Há aqui um 

paralelo com a idéia de poro, de preenchimento sugerida por Marilena Chauí na sua 

análise sobre Merleau-Ponty. É como se a obra acontecesse no momento em que o 

receptor clica em um dos pontos, em que descobre a que é através da diferença entre 

eles que algo pode ser estabelecido. 
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