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PERFORMANCE
 AÇÃO ARTÍSTICA QUE MISTURA ELEMENTOS DAS ARTES VISUAIS E DAS 

ARTES CÊNICAS.

 O PERFORMER UTILIZA O PRÓPRIO CORPO, GESTOS E PALAVRAS PARA 
INTERAGIR COM O ESPAÇO E AS PESSOAS, QUE PODEM PARTICIPAR OU NÃO 
DA AÇÃO.



CEGOS
GRUPO DESVIO COLETIVO

• É uma intervenção urbana cuja proposta visual é criticar a condição
massacrante característica do trabalho corporativo iconizado nos
trajes sociais que homens e mulheres das grandes metrópoles
utilizam como armadura cotidiana.

• “A ideia é causar uma imagem inusitada e um estranhamento com
relação a opinião das pessoas. O fato de eles estarem cobertos de
barro e cegos, em uma primeira leitura, representa o sistema: lerdo,
sujo e cego. Uma ética corrompida dentro do eixo político financeiro
e religioso da nossa sociedade”, disse a uma das diretoras da
performance, Priscila Toscano.



A performance "Cegos" é 
realizada na Esplanada dos 

Ministérios em Brasília, no dia 25 
de agosto de 2016.



A performance “Cegos”, na qual os artistas 
interagem com o espaço e com as pessoas, foi 

realizada em diferentes cidades brasileiras e no 
exterior.



FLÁVIO DE CARVALHO
( 1899-1973)

• Como um processo natural, se forma engenheiro em 1922, porém a 
arte fala mais alto, visto que decide retornar ao Brasil bastante 
influenciado por um dos eventos mais importantes da história da arte 
do país: a Semana de Arte Moderna de 22.





O nome da performance é New Look e chamou a atenção do
público da época. Afinal, Flávio saiu pelas ruas vestido com uma
saia de pregas e uma blusa de mangas largas. O público ficou
chocado pois, estava acostumado a ver um homens vestidos de
calças e camisas.



O HAPPENING
• Esse nome para essa expressão artística foi usado a primeira vez no

final da década de 1950 pelo artista norte-americano Allan Kaprow,
para se referir a combinação entre as artes visuais e o teatro, sem
texto e representação.

• Diferente da performance, o happening envolve a participação do
público, direta ou indiretamente, sem que haja a separação entre
ação e os espectadores, com a intenção de fazer pensar, escandalizar
ou chocar e quase sempre como críticas sociais.



happening

• É uma expressão das artes visuais que utiliza também a 
participação dos espectadores. O termo “happening” é 

proveniente do inglês, e significa “acontecimento". O palco 
pode ser a rua, um prédio abandonado, uma loja ou qualquer 
lugar que permita tal apresentação artística. Na manifestação 

artística chamada happening são usados elementos de 
diferentes linguagens como teatro e as artes visuais.

O que diferencia o happening da performance é que nele a 
participação do público é essencial. Ele é caracterizado pela a 

improvisação daquele que conduz a cena.



• O happening ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa as convenções artísticas. 
Não há enredo, apenas palavras sem sentido literal, assim como não há separação entre o público 

e o espetáculo. Do mesmo modo, os "atores" não são profissionais, mas pessoas comuns.



A ARTISTA ESTÁ PRESENTE

• Performance realizada em 2010 pela artista performática Marina
Abramovic.

• A artista permanecia sentada, em silêncio. E quase imóvel, olhando
para quem sentasse à sua frente.

• A intenção era se comunicar com pessoas estranhas apenas pelo
olhar e expressões do rosto.







O TRABALHO DE BERNA REALE

• Uma das mais importantes artistas brasileiras de performance.

• Sua produção inclui fotografias, vídeos e instalações, além da 
performance.

• A artista  é a protagonista de suas performances.

• Em suas recentes performances a artista aborda a questão da 
violência.

• Trabalhos: Número repetido (2012), Ginástica da pele (2017)



Esse trabalho é mais um dos resultados de meus 
estudos sobre as cenas do cotidiano de um presídio.





O TRABALHO DE BERNA REALE



Alguns dos seus trabalhos são 
releituras de obras-primas.

Um artista plástico brasileiro, fotógrafo e pintor - conhecido por usar materiais inusitados em
suas obras, como lixo, açúcar e chocolate.



LIXO, MACARRÃO AO MOLHO E DIAMANTE


