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Resumo:  Este trabalho tem como objetivo desenvolver a noção de
ato  de  trabalho,  empregada  aqui  para  abordar  práticas
contemporâneas de arte pensadas e produzidas a partir de uma
ideologia do trabalho, da rotina, do cotidiano e do fazer. Para
tanto (e daí o título do trabalho) utilizarei como principal
aparato  teórico  as  ideias  de  J.L.  Austin  a  respeito  da
“performatividade” dos atos de fala.
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Abstract: This work aims to develop the notion of "act of work",
used  here  to  address  contemporary  art  practices  designed  and
produced  from  an  ideology  of  work,  of  routine  and  everyday
making. To do so (hence the title of the paper) I will use as
the main theoretical apparatus the JL Austin's ideas about the
"performativity" of speech acts.
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“Antigamente, a arte e a experiência estética formavam um mundo à
parte do dia-a-dia, representavam uma alternativa – por vezes

celestial- à narrativa da vida”.
 (GUMBRECHT, 2012, p.103)

“... boa parte das coisas que estão no mam vai voltar, uma mesa
vai voltar a ser a mesa da cozinha, a cadeira vai voltar a ser

cadeira”.
 (GOMES, 2012, p.198) 

1. Transformação do Estatuto do Ateliê

“Minha conclusão foi a de que eu era um artista e eu estava

no  ateliê,  então  qualquer  coisa  que  eu  estivesse  a  fazer  no

ateliê deveria ser arte”27 (NAUMAN, 2005 [1979], p. 194, tradução

da autora).  A frase, dita por Bruce Nauman numa entrevista de

27 “My conclusion was that I was an artist and I was at the studio, then
whatever it was I was doing in the studio must be art.”
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1978, deve ser entendida no contexto da arte norte-americana de

então - quer dizer, tanto do desgaste do expressionismo abstrato

e do modelo crítico que o acompanha, quanto do desenvolvimento

das artes ditas processuais e da arte conceitual. 

É importante situar a frase de Nauman neste contexto de

crise, pois o ateliê passa aqui por uma transformação no que se

entende por sua função e sua especifidade.

Alguns anos antes, em 1951, Hans Namuth fotografou Jackson

Pollock pintando dentro e fora de seu ateliê. Nessas imagens,

Pollock é o artista que cria, e o ateliê é meramente o lugar não

especifico onde a criação ocorre. É seu gesto eloquente aquilo

que, naquele contexto, o distingue como artista, e seu trabalho

como arte. 

No momento em que pronuncia essa frase, Nauman está vivendo

o impasse de estar no ateliê para trabalhar e produzir arte;

está questionando a experiência estética como um pré-requisito

das  artes  visuais  -  como  condição  segura  para  apreciação  da

arte. 

Sabemos que o que está em jogo desde Duchamp é o artista e o

sistema  de  arte;  ou  melhor  (aproveitando  o  duplo  sentido  da

palavra lugar): o lugar da artista e da arte. O que significa

dizer que quando Nauman pronuncia sua frase, a ideia de que tudo

pode ser arte já é um fato consumado. De fato, como afirma Boris

Groys,  “Nesses tempos, sabemos que qualquer coisa pode ser uma

obra de arte. Ou ainda que qualquer coisa pode ser transformada

em arte por um artista”28 (2010, p. 1, tradução da autora).

Como destaca Groys, os processos da arte contemporânea estão

relacionados a essa mudança de status, ao modo como um simples

objeto  passa  a  ser  considerado  uma  obra  de  arte.  De  modo

análogo, estou interessada na mudança de status pela qual passa

o ateliê, conforme sintetizado pelo silogismo de Nauman. 

28 “In these times, we know that everything can be an artwork. Or rather
everything can be turned into an artwork by an artist”.
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Vamos a esta transformação. Para dar conta dela, tratarei

desses dois momentos do status do ateliê em termos de dois tipos

ideias:  ateliê produtivo e ateliê performativo.

2. Ateliê Produtivo e Ateliê Performativo

O  ateliê produtivo é como vejo o ateliê de Pollock registrado

por Namuth. É o espaço onde as obras são criadas; nas palavras

de  Daniel  Buren,  é  “o  quadro,  o  envelope,  o  limite”29 (1979

[1971], p. 1, tradução da autora); o lugar de origem, geralmente

privado, onde as obras, uma vez concluídas, esperam pelo momento

em que serão finalmente expostas em museus ou galerias, e assim

cumprir seu destino.

Na descrição do ateliê tradicional (produtivo) feita por

Buren no ensaio “The function of the studio”, escrito em 1971

(ou seja, anteriormente à formulação de Nauman), o ateliê é uma

peça chave no funcionamento do sistema de arte tradicional. É

também  um  elemento  central  para  o  condicionamento  (físico,

espacial)  das  obras  nele  produzidas,  para  sua  adequação  à

arquitetura e à estética dos espaços de museus e galerias. Nas

palavras de Buren, “O museu e a galeria, por um lado, e o ateliê

por outro, estão conectados para formar as bases de um mesmo

edifício  e  um  mesmo  sistema”30(BUREN,  1979  [1971],  p.  51,

tradução da autora).

O que Buren sugere é que, nessa cadeia produtiva, a passagem

da obra do espaço do ateliê para o espaço expositivo resulta

sempre na perda de algo essencial à obra. E essa perda, na visão

de Buren, é algo que a artista não deveria jamais tolerar. Logo,

a  artista  que  produz  dentro  da  ética  inerente  a  esse  ateliê

corroboraria  o  sistema  de  arte  tradicional.  Nesse  sentido,  o

29 “the frame, envelope, limit”.
30  “The museum and gallery on the one hand and the studio on the other are
linked to form the foundation of the same edifice and the same system”.
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ateliê produtivo é um ateliê que produz e reproduz o sistema de

arte tradicional.

O ateliê performativo, por sua vez, não é apenas o lugar de

ensaio, processo e criação, mas também e principalmente o lugar

onde se faz; é o contexto que confere eficácia à ação que ali se

executa.  Emprego  aqui  os  termos  “performativo”  e  “eficácia”

conforme definidos pelo filósofo J. L. Austin no livro “How to

do things with words”. Em sua tradução para o português, o livro

ganhou o título “Quando dizer é fazer”. O que Austin enfatiza, a

partir  de  Wittgenstein,  é  que  nem  sempre  dizer  se  limita  a

“descrever”  o  mundo,  mas,  muitas  vezes,  atuar  no  mundo,

transformando-o. Julgo ser possível pensar em uma inversão da

fórmula “quando dizer é fazer”. De acordo com essa inversão, o

que caracteriza o ateliê performativo é: quando fazer é dizer. 

Dizer o que? “I´m making art” / “Estou fazendo arte”31. 

Mas vou seguir com Boris Groys. O argumento do cotidiano da

artista é central no ensaio “The Weak Universalism”. Este nos

ajuda a compreender o que, no contexto do ateliê performartivo,

Groys define como gesto do artista e que, a meu juízo, nada mais

é do que o exercício de arte. 

O cotidiano é um tema central na prática de Nauman – mais

especificamente,  o  cotidiano  do  artista  que  mantém  (keep)  o

ateliê: “O que você está a fazer com o cotidiano é um problema

artístico”32(NAUMAN, 2005 [1972], xx, tradução da autora).

Meu objetivo é demonstrar que a obra produzida no  ateliê

performativo carrega consigo a marca de algo moldado na prática

cotidiana do artista, algo que implica a redução da distância

tradicional  entre  prática  e  obra.  Por  isso  mesmo  chamarei  a

partir de agora de  exercício de arte o que se  faz no  ateliê

performativo. 

31 Frase pronunciada pelo artista John Baldessari no video “I am Making Art”, 
1971. 
32 “What you are to do with the everyday is an art problem”. 
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3. Quando Fazer é Dizer: Ato de Trabalho

Mas por que performativo? 

Para ressaltar o caráter performativo do ateliê, vou agora

comparar o ato (de fala) de Nauman e o gesto (GROYS, 2010, p. 9)

paradigmático  do  mictório  de  Duchamp.  Isso  porquê,  até  onde

percebo, o que Nauman faz é alterar os termos do gesto inaugural

de Duchamp. Nauman não levou suas ações, coreografias e vídeos

para que adquirissem a chancela do museu (ou do salão, ou da

galeria); ele mesmo, ao reescrever o silogismo implícito na ação

de Duchamp (nos meus termos: se tudo o que o museu expõe é arte,

então tudo que eu logre expor no museu será arte) definiu que

tudo o que ele fizer no ateliê é arte. Ou seja, conferiu não a

si próprio, mas a seu ateliê a prerrogativa de outorgar a seu

trabalho o status de arte.  

O  ato  de  fala  de  Nauman  consagra  aquilo  que  poderíamos

chamar de ato de trabalho, intimamente ligado à performatividade

do  ateliê  performativo.  Trata-se  uma  vez  mais  de  uma

dessacralização da arte, porém em novos termos.

 A mudança produzida pela afirmação de Nauman é, de fato,

radical; ela se vincula ao surgimento de uma nova estética-  ou

melhor,  daquilo  que  Giorgio  Agamben  descreve  como  regime  não

estético da arte. Esse novo regime, alheio ao juízo de gosto,

supõe uma nova relação entre trabalho de arte e audiência. O

tema também perpassa a análise que Groys faz da arte dos anos

1960 em geral: 

Sem as reduções efetuadas por esses artistas, o
surgimento da estética dessas redes sociais seria
impossível, e elas não poderiam ser abertos a um
público democrático e massivo no mesmo nível33.
(GROYS, 2010, p. 10, tradução da autora)

33 “Without the artistic reductions effectuated by these artists, the
emergence  of  the  aesthetics  of  these  social  networks  would  be
impossible, and they could not be opened to a mass democratic public
to the same degree”. 
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O que me interessa na frase de Groys é o que ele chama de

“estética das redes sociais”.  Essa nova relação entre audiência

e trabalho de arte se dá através do que Groys define como “weak

gesture”,  “gesto  fraco” (2010,  p.  10),  descrito  também  como

gesto  diário,  não  transcendente,  reduzido  de  significados  e

mensagens.

É importante ressaltar aqui a diferença entre o que está

fazendo, por exemplo, o artista conceitual John Baldessari na

mesma  época.  Este,  através  de  uma  série  de  vídeos,  proclama

frases como “I am making art” (“Estou fazendo arte”), “I will

not  make  boring  art”  (“Eu  não  farei  arte  entendiante”),  e

musicaliza citações do também artista conceitual Sol LeWitt. A

eficácia da fala de Baldessari depende de seu status de artista.

Nauman,  por  sua  vez,  não  está  se  autoproclamando  artista,  e

consequentemente atribuindo a seu procedimento o status de arte;

está,  uma  vez  mais,  definindo  um  ato  de  trabalho  e

consequentemente  um  exercício  de  arte.  Nesse  sentido,  a

distinção  entre  os  dois  artistas  seria  entre  ato  de  fala

(Baldessari) e ato de trabalho (Nauman). De fato, o que Nauman

está destacando com sua fala (e que se sustenta em uma ética do

trabalho) é a relevância do que se dá no cotidiano do ateliê.34 E

o que define este cotidiano é uma ação necessariamente atrelada

ao  ateliê performativo: o  exercício de arte.  Em uma entrevista

de 1972, Nauman diz:

Se eu levasse as coisas que eu não sabia como
fazer,  mas  estivesse  levando-as  a  sério  o
suficiente, então elas seriam levadas a sério, o
que meio que funciona se você escolher a coisa
certa35. (NAUMAN, 2005[1972], p. 166, tradução da
autora)

34 Aqui  surge  a  necessidade  de  diferenciar  este  ateliê  do  atelier  das
corporações  de  ofício,  próprias  ao  regime  das  artes  aplicadas/artes  &
ofícios.
35 “If I took things that I didn´t know how to do, but I was serious enough
about them, then they would be taken seriously, which sort of works if you
pick the right thing”.
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Nesse  sentido,  podemos  dizer  também  que  o  ateliê

performativo se afasta da ideologia romântica (ou idealista) do

ateliê produtivo. Ou seja, não acredito que, como queria Beyus,

“Everyone is an artist” (“todas as pessoas são artistas”); que

todos seríamos artistas se tivéssemos um ateliê. Pois Beyus tem

em mente, sobretudo, a arte transcendente e a artista criativa. 

Aqui  talvez  caiba  pensar  que  a  lógica  protestante  do

trabalho  pode  ser  uma  das  raízes  do  ateliê  performativo.  A

hipótese  reforça  a  diferença  entre  Nauman,  Baldessari  e  a

filosofia  de  Beuys.  A  artista  é  uma  trabalhadora.  Com  o  que

concluiríamos que nas reflexões de Nauman existe um modelo ético

vinculado ao trabalho do artista36. 

Nauman é, nesse sentido, um dos integrantes da mudança de

rumo  tomada  pela  arte  a  partir  dos  anos  1960  e  1970.  Nas

palavras de Groys, uma marca dessa mudança é o fim da “ficção da

criatividade subjetiva e individual” da artista (2002, p. 6).

Conforme a leitura de Groys, o legado das artes dos anos 60

e 70 seria, em comparação com Beuys, mais “democrático” (2002,

p. 10) uma vez que define que o fazer artístico abrange a todos.

4. Museu, Não - Ateliê 

Mas, dada essa mudança, o que dizer dos demais lugares da

arte? 

Buren não previu a possibilidade de uma mudança de status do

ateliê. A fim de descrever a perversidade do sistema de arte

tradicional, ele definiu o estado das obras que aguardam (no

ateliê)  ser  exibidas  como  no  “purgatório”,  esperando  pela

ocasião de ascender ao estado de “graça” (alcançado quando de

sua incorporação a uma coleção institucional ou privada).  Tudo

isso, afirma Buren,  “para que possam existir” (1979 [1971], p.

53).  

36 Cf. STEINBERG, 1968.
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Há em seu ensaio uma convocação para que o ateliê da artista

não funcione em conformidade com o sistema de arte tradicional.

O que Buren não concebe, no entanto, é justamente uma obra não

imantada, ou seja uma obra cujo“ sense of reality/truth” não

difere em essência das coisas cotidianas. Para Buren, de fato, a

passagem do ateliê ao museu é sempre vivida na chave da perda.

A perda do objeto, a idéia de que o contexto da
obra corrompe o interesse que a mesma provoca,
como  se  alguma  energia  essencial  para  a  sua
existência  escapasse  atravessando  a  porta  do
ateliê, ocupou todos os meus pensamentos37.(BUREN,
1979 [1971], p. 56, tradução da autora)

E a solução encontrada por Buren é a extinção do ateliê. “Todo

meu  trabalho  procede  de  sua  extinção38”  (1979  [1971],  p.  58,

tradução da autora)

Ironicamente, segundo Amelia Jones, a instituição (museu e

galerias)  oferece  hoje  uma  “experiência”  apenas  limitada  e

precária daquilo que ela consagra como arte.

O efeito institucional da galeria frequentemente
parece  colocar  a  obra-prima  sob  prisão
domiciliar,  controlando  todos  os  comentários
conflitantes  e  pouco  profissionais  sobre  ela39.
(JONES, 1993, p. 146, tradução da autora) 

Segundo as abordagens de Jones e Buren (e também de Groys),

trata-se de fato de uma contradição. Como bem observa Buren, o

mesmo  espaço  que  confere  a  obra  o  status de  arte  também

neutraliza a obra, uma vez que a retira de seu lugar de origem.

E essa neutralização se daria com a cooperação das artistas.

Como? Buren aponta para duas hipóteses: ou estas aceitam que as

obras de arte são todas iguais e se adaptam sem problema ao

37 “The loss of the object, the idea that the context of the work corrupts the
interest that the work provokes, as if some energy essential to its existence
escapes as it passes through the studio door, occupied all my thoughts“.
38  “All my work proceeds from its extinction”.
39 “The institutional effect of the gallery often seems to put the masterpiece
under house arrest, controlling all conflicting and unprofessional commentary
about it”. 
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espaço expositivo; ou então, agem como se todas as obras fossem

absolutamente diferentes, portanto exigindo um espaço expositivo

neutro.  Em todo caso, destaca Buren,  “Aqui é onde todas elas

chegam no final, onde todas se perdem”40 (1979 [1971], p. 54,

tradução da autora). 

Jones é ainda mais específica. A instituição museu é a que

dá valor, a que integra e cataloga a obra de arte, e faz desta

um episódio da história da arte. Contudo, ela não dá conta, como

diz Jones, da “experiência”. 

Mas que ideia de  experiência é essa levantada por Jones?

Ora, do mesmo modo que Buren alega que a obra perde potência ao

deixar  o  ateliê,  seria  possível  concluir  que  no  ateliê

poderíamos  experimentar  a  obra  em  toda  sua  plenitude41? Seria

está uma experiência supostamente “autêntica”, “pura”?  

Segundo o ensaio de Buren, parece que sim. Quanto a mim,

prefiro  refletir  sobre  o  quê,  afinal,  entende-se  por

experiência, e mais ainda o que é a experiência do ateliê. Pois,

em última instancia a obra de Nauman é pensada, e será de fato

exposta,  em  museus  e  coleções  (nunca  no  espaço  do  ateliê).

Portanto,  o  que  me  interessa  no  silogismo  de  Nauman  é  a

possibilidade para pensar o exercício de arte e a experiência do

cotidiano.

É este, me parece, o limite da reflexão de Buren – o fato de

ele não relacionar o que ele chama de “realidade/verdade” da

obra com o o cotidiano do artista. E o que se perde para Buren

não é muito distinto daquilo que Jones chama de experiência. Um

e outro creem na autenticidade da obra e da experiência, estando

uma atrelada à outra.

40 “This is where they all arrive in the end, where they are lost.” 
41 É importante ressaltar que Amelia Jones não tem em mente o ateliê como
local de criação como Buren. Assim como Buren não faz sua crítica da função
do ateliê em relação ao espaço público.
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5. Evento e Rotina 

Para prosseguir com meu argumento, e desenvolver melhor a

performatividade do ato de trabalho, tenho que pensar, à maneira

de Austin, em termos de performance e ação. 

Assim  como  Amelia  Jones,  Phillip  Auslander  também  está

interessado em investigar a ontologia da performance. No texto

“The  performativity  of  performance  documentation”,  ele  o  faz

estabelecendo  uma  comparação  entre  registros  fotográficos

“documentais” e “teatrais”. Seu argumento é que a diferença da

compreensão  que  temos  dessas  duas  instancias  do  registro

fotográfico  é  meramente  “ideológica”.  Ideologia  esta  que

pressupõe que, no modo documental, um evento ou uma ação dotada

de valor  em si jamais coincidem com seu registro (na verdade,

sempre o antecedem). 

Auslander aponta em seu texto para o mito do realismo que

ronda a performance (e o campo da arte em geral). Na origem

desse  mito  está  o  compromisso  historicista  com  o  real42. O

registro, nesse sentido, é definido como o testemunho daquilo

que realmente ocorreu.

Contudo  para  definir  o  ateliê  performativo,  não  se  deve

pensar  na  autenticidade  do  que  nele  ocorre.  Devemos  pensar,

portanto,  em  especificidade.  Qual  a  especificidade  do  ateliê

performativo?   

Caracterizo  os  atos  de  trabalho como  algo  que  se  dá,

exclusivamente, no espaço do ateliê – não de todo e qualquer

ateliê,  mas  daquele  que  denomino  ateliê performativo.  Ato de

trabalho é,  nesse  sentido,  o  exercício  de  arte.  Entendo

exercício como uma atividade vinculada a uma função e um lugar

específicos. Ou seja, como o ato de “preencher os deveres as

42 O real, no caso, é sobretudo o real "histórico" - ou seja, aquilo que de
fato ocorreu num tempo e num lugar específicos, e que tem valor de evento
original e não passível de repetição senão (conforme a máxima marxista) como
"farsa". (LEONIDIO, 2015, p. 181)
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funções ou obrigações inerentes a um cargo” (CUNHA, 1987, p.

341) No caso, o cargo ocupado pelo artista no ateliê. 

A formulação de Auslander sobre as categorias de registro

(fotográfico) da performance nos ajuda a tratar destas questões.

Ao  analisar  a  performace  Photo-piece (1969)  de  Vito  Acconci,

Auslander chama atenção para a performatividade da foto em si.

Vejo um interessante paralelo com as ações que Nauman estava

realizando em seu ateliê.

Auslander se coloca a questão: o que é performático, a foto

ou o ato de fotografar-se? 

Documentação  não  gera  simplesmente  imagem  /
declarações  que  descrevem  uma  performance
autônoma e declaram que esta ocorreu: ela produz
um evento como performance e, como Frazer Ward
sugere, a pessoa que performa como uma artista43.
(AUSLANDER, 2006, p. 5, tradução da autora)

A frase nada mais é do que uma descrição do procedimento que

Nauman instaura no seu ateliê. O registro está para Auslander

assim como o ateliê está para Nauman. 

Mas  se  exercício  de  arte  é  performance,  qual  é  a

especificidade desse ato performático?  A resposta pode ser a

relação entre audiência e exercício de arte. O que eu chamei de

experiência do cotidiano. Vamos a ela. 

6. Experiência e Rotina

Não podemos descartar producões de um tipo ou de
outro da categoria de performance porque elas não
foram  realizadas  para  um  público  fisicamente
presente44.(AUSLANDER,  2006,  p.  7,  tradução  da
autora)45

43 “Documentation does not simply generate image/statements that describe an
autonomous performance and state that it occurred: it produces an event as a
performance and, as Frazer Ward suggests, the performer as an artist.”
44 “We cannot dismiss studio fabrications of one sort or another from the
category of performance art because they were not performed for a physically
present audience.”
45 Aqui Auslander se distancia da definição de performance de Amelia Jones:
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A frase de Auslander (ainda que baseada no falso argumento

da  audiência)  joga  luz  sob  o  que  ele  chama  de  “studio

fabrications”. Apesar de Auslander não especificar o contexto

como ateliê performativo, parece se aproximar daquilo que chamo

de  exercício de arte. Digo que a audiência no caso é um falso

argumento, pois a audiência em questão cumpre apenas a função de

testemunha.

Essa foi uma atividade que teve lugar no ateliê,
e então eu comecei a pensar sobre como apresentá-
la sem fazer uma performance, de modo que alguém
teria a mesma experiência, em vez de apenas ter
de me ver ter a experiência46.(NAUMAN, 2005[1972],
p. 167, tradução da autora)

Nesta outra frase se Nauman, a  audiência surge de um modo

diferente, mais instigante a meu ver; ela vem acompanhada de uma

noção  alternativa  de  experiência,  de  uma  experiência

equivalente.  Concluo  que  a  especificidade  experiência  do

cotidiano é a possibilidade de um intersubjetividade47.

A  ideia  de  intersubjetividade  através  da  experiência

equivalente nos  remete  a  valores  da  performance  como

interatividade (co-presença) e ação, mas sem a necessidade de se

ater à noção de evento original.

 Jonas  diz:  “A  interacão  entre  o  objeto  de  arte  e  o

espectador é, essencialmente, performativa”48 (apud JONES, 1993,

p. 147).  Como a audiência interage, afinal? Artistas respondem

de maneiras diversas a esta questão. No caso de Joan Jonas, por

exemplo, o testemunho da audiência é mais um desdobramento das

“Performance honors the idea that a limited number of people in a specific
time/space  frame  can  have  an  experience  of  value  which  leaves  no  trace
afterward.” (JONES, 1993, xx)
46 “That was  an activity which took place in the studio, and then I began
thinking about how to present this without making a performance, so that
somebody else would have the same experience, instead of just having to watch
me have the experience.”
47 Trata-se portanto de uma intersubjetividade não mais fundada na experiência
do belo universal kantiano.
48 “Interaction between the art object and the spectator is, essentially
performative.”
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relações  estabelecidas  pela  artista  para  desenvolver  suas

narrativas  e  desenhos: “Estou  interessada  em  como  um  ato  se

torna um gesto, ou como, em sua relação com o meio, então se

torna performativo”49 (2012, p. 37, tradução da autora).

No  caso,  a  performatividade  consiste  justamente  nessa

relação, quando se junta a ação com um meio, como objetivo de

transformar  o  gesto.  Ou,  seguindo  a  lógica  do  silogismo,  a

audiência está para Jonas como o ateliê está para Nauman e o

registro está para Auslander. 

“Eu experimento algo novo. Eu posso fazer outro desenho de

uma nova maneira50 (JONAS, 2014, p. 38, tradução da autora). Joan

Jonas frisa a diferença do que ela experimenta quando produz

seus  desenhos  no  ateliê,  e  de  quando  o  faz  frente  a  uma

audiência, em performance. Diferentemente de Nauman, Joan Jonas

não  pensa  nos  trabalhos  produzidos  no  ateliê  como  gestos

performáticos.  A  possibilidade  de  experiência  equivalente me

parece muito limitadas no caso de Jonas (visto que o corpo da

artista não está aberto à visitação). De certo modo, em seus

trabalhos  mais  recentes  pode-se  pensar  que  o  que  é  dado  à

audiência é a apreciação de sua performance. E quando penso em

apreciação penso em um regime estético tradicional.  

Talvez seja por isso que Jonas fale de “ritual” (2014, p.36)

na tentativa de agregar a sua performance o valor de experiência

compartilhada (do mesmo modo vejo o uso da literatura em seu

trabalho). Como se no ritual houvesse a suposição de um corpo

comum; algo transmitido coletivamente.  O ritual é então uma

subjetividade  da  comunidade  e  não  do  indivíduo.  Daí  a

importância de Joan Jonas, pois talvez seja possível pensar o

exercício  de  arte no ateliê  performativo também  como  ritual,

como o ritual rotineiro.

Portanto, apesar da clara diferença entre os dois artistas

49 “I am interested in an act how it becomes a gesture, or in its relationship
to the medium, then it becomes performative.”
50 “I experience something new. I can make another drawing in a new way.”
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(Jonas  e  Nauman)  há  uma  semelhança  que  é  central  para

experiência do cotidiano que é o descobrir pelo fazer, fazer

este desprovido de qualquer conteúdo a priori.

Você apenas cria essas regras que são arbitrárias
e  as  segue  e  consegue  o  efeito  de  um  impacto
emocional51.  (NAUMAN,  2005  [1972],  p.  162,
tradução da autora)

7. Fazer/Errar 

Tradicionalmente,  o  ateliê  é  o  lugar  do  ensaio,  da

experimentação,  do  empírico;  é,  consequentemente,  o  lugar  do

risco, do erro, e do acaso. Estes não constituem valores em si,

mas são atributos que resistem à mudança de estatuto do ateliê

produtivo  para  performativo.  São  esses  atributos  que  Nauman

chama de “emotional impact” (“impacto emocioanal”), e Jonas de

“experiência” - algo anterior à formulação, algo pré-conceitual.

O espaço do erro é muito importante, quase sempre
se tenta evitar o erro, mas é inevitável. E a
arte aproveita o erro, a ciência também aproveita
o  erro,  e  na  vida,  também  a  gente  aproveita
bastante o erro. (GOMES, 2012, p.146)

Por  isso, acredito  que a  fala de  certas artistas  é uma

importante  fonte  para  este  projeto.  Em  suas  falas,  podemos

seguir a passos incertos, onde nem sempre são claros os riscos,

nem  as  conclusões.  Mas  há  em  muitas  dessas  falas  um  índice

prático (e não transcendente) do exercício de arte.

É  por  isso  que  minha  arte  pode  ser  tão  boa,
porque  eu  não  tenho  medo.  Eu  poderia  correr
riscos.... Minha atitude perante a arte é a mais
aberta  possível.  É  totalmente  não-conservadora,
apenas  liberdade  e  desejo  de  trabalhar.  Eu
realmente ando no limite52. (HESSE, 1970, p. 60,
tradução da autora)

51 “You just make these rules which are arbitrary and follow them and get the
effect of an emotional impact”.
52 “That´s why my art might be so good, because I have no fear. I could take
risks… My attitude toward art is most open. It´s totally un-conservative -
just freedom and willingness to work. I really walk on the edge…”.
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Meu interesse pelo ateliê não é fetichista. Aliás, parte do

mérito do  ateliê performativo é permitir olhar para este sem

nenhum fetiche, sem aura e sem mágica. “Arte não, mas trabalho”

(STEINBERG, 1968, p.3).

 Concluindo, uma hipótese a ser trabalhada é compreender

claramente  se  a  distinção  entre  ateliê performativo e  ateliê

produtivo  (por  definição  romântico  e  idealizado) é  a

constituição de uma  ética (entenda-se política) especifica. De

um lado a ética romântica da criação (ateliê produtivo) e de

outro uma ética do trabalho, do trabalho de arte.
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