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vezes, não é apreendida como artística, lembrando que muitos desses panfletos são 

descartados automaticamente pelas pessoas que o recebem. Os desdobramentos da 

proposta de Bruscky ficam, portanto, à mercê do acaso. Artur Barrio também interferiu 

na dinâmica das cidades através de suas propostas artísticas, utilizando o acaso a seu 

favor. Ao posicionar nas ruas de Belo Horizonte suas Trouxas Ensangüentadas, Barrio 

causava espanto nos transeuntes em uma época marcada pela violência e pelo medo, 

quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Esses objetos insólitos eram feitos com pano 

e matérias orgânicas, como carne e sangue de animais. Muito mais do que causar um 

simples estranhamento nos habitantes de Belo Horizonte, Barrio desejava criticar uma 

realidade cada vez mais injusta, em que as pessoas não tinham o direito de se expressar 

abertamente sob pena de serem presas e torturadas. Sua ação, como a de Bruscky, 

também dependia da participação dos transeuntes para se realizar plenamente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28. Artur Barrio    Situação T/T 1 -2ª parte  (1970) 
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A situação é descrita por Barrio em suas anotações, que confirma, além da 

participação do público, a forma sutil como o artista se inseriu na dinâmica da cidade, 

além de confirmar a importância dos registros como extensão desse trabalho efêmero: 

 

PARTICIPAÇÃO: do público em geral, aproximadamente 5.000 pessoas. 
Este trabalho (colocação das T. E. no local) teve início pela manhã, sendo 
que as cenas registradas comentam visualmente o que aconteceu a partir das 
3 horas (15hs), com a influência/participação popular e mais tarde com a 
intervenção em princípio da polícia e logo após do corpo de bombeiros – os 
registros foram feitos anonimamente, em meio à (da) massa popular, é 
claro.107  

 

As estratégias de Artur Barrio de ocupação de espaços, onde confrontava os 

limites da arte e questionava a pureza dos meios e dos suportes artísticos108, terminava 

por estabelecer reflexões estéticas, políticas e sociais. Bruscky realizou propostas 

artísticas igualmente radicais, porém sem uma ênfase maior nos materiais e suas 

possibilidades – um dos cernes da poética de Barrio.  

 

A estratégia sutil de infiltração na massa popular como modus operandi 

aparece inúmeras vezes nas ações de Bruscky no espaço público. Em Arte/Pare (1973), 

posicionou um laço de fita vermelho na Ponte da Boa Vista, em Recife. Ao se 

depararem com a situação, tanto os pedestres quanto os motoristas, em seus carros, não 

sabiam o que fazer: Parar? Ignorar o estranho elemento? Rasgar a fita e continuar seu 

trajeto? A maioria dos carros optou por parar, causando um enorme congestionamento 

nas redondezas da ponte. A proposta lúdica terminou por boicotar a suposta “ordem” do 

cotidiano dos recifenses por cerca de 40 minutos, como aponta Cristina Freire109. A 

ação foi fotografada e filmada, resultando em um vídeo arte (sem som) que testemunhou 

a reação dos transeuntes diante da ponte com seu laço de fita vermelho. 

 

                                                 
107 Texto retirado da página 23 do catálogo Artur Barrio, organizado por Lígia Canongia e editado pela 
editora Modo em 2002. 
108 CANONGIA, Ligia. Barrio Dinamite. In CANONGIA, Ligia.Org. Artur Barrio. Rio de Janeiro: 
Modo, 2002.p.195. 
109 FREIRE, 2006,p.88. 
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29. Paulo Bruscky    Arte/Pare   (1973) 

 

A busca por lugares alternativos para experimentações artísticas é, portanto, 

uma das características da arte contemporânea e suas linguagens. O contexto nacional 

(marcado pela censura e violência de um governo ditatorial) e internacional 

(caracterizado por movimentos populares revolucionários, como o Maio de 68 francês, 

o Feminismo e os protestos contra a Guerra do Vietnã) gerou uma vontade de 

“libertação” em um determinado grupo de artistas (como Paulo Bruscky, Daniel 

Santiago, Artur Barrio, Hélio Oiticica, Daniel Buren, entre muitos outros) que 

encontrou no espaço público um terreno livre e democrático para a realização dos seus 

trabalhos. Colocaram em questão o espaço da arte, suas implicações mercadológicas e 

seus agentes legitimadores, outrora incontestáveis, como as instituições tradicionais 

(museus, galerias, etc.), os críticos e, porque não dizer, o próprio público, que viu sua 

posição de observador passivo ser substituída por um convite à participação direta nos 

trabalhos de arte, em que todos seus sentidos, não apenas a visão, são ativados. 
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Vídeo Arte: Uma Linguagem Plural de Meios  

 

Nos anos 70 do século XX, o experimentalismo que tomou força em meados 

da década anterior se expandiu ainda mais. Isto porque, além da procura de novos 

espaços para proposições artísticas — é nessa época que as intervenções urbanas se 

desenvolvem com uma força maior —, novas tecnologias entram em cena para instigar 

o espírito investigativo/criativo de vários artistas. Já foi citado, anteriormente, o 

aparecimento dos novos meios/multimeios no cenário artístico brasileiro, analisado de 

forma rica e contundente por Daisy Peccinini no catálogo Arte Novos Meios / 

Multimeios – Brasil 70/80, organizado por ela em ocasião da exposição homônima 

realizada na Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP –, na cidade de São Paulo, 

em 1985. 

 

 Dois fatos históricos ajudam a elucidar o maior acesso aos novos aparatos 

tecnológicos que culminaram, por exemplo, nas inúmeras obras de Vídeo Arte. O 

primeiro equipamento de vídeo portátil de valor mais acessível foi lançado pela Sony 

em 1965110. Aliado a isso, o lançamento do vídeo cassete em 1974 foi fundamental para 

o impulso inicial dado a vídeo arte111. Assim sendo, chamaremos de Vídeo Arte as 

manifestações artísticas que utilizam o vídeo e o aparelho de TV como suportes e 

catalisadores de novas experimentações estéticas. Vale ressaltar ainda que, a partir da 

Vídeo Arte, surgiram novas linguagens expressivas, como a vídeo-instalação, vídeo 

performance, entre muitas outras; o termo vídeo-arte, portanto, será utilizado de uma 

forma mais geral, tentando abarcar as linguagens subseqüentes.  

 

Em seu texto Vídeo Arte: Uma Poética Aberta de 1978112, Walter Zanini 

destaca o pioneirismo de Nam June Paik e Wolf Vostell nas investigações em Vídeo 

Arte. Os dois realizaram seus experimentos e investigações em laboratórios da Europa 
                                                 
110 Walter Zanini, em seu texto Vídeo Arte: Uma Poética Aberta (São Paulo, 1978) declara que já em 
1965, Nam June Paik – o principal precursor da vídeo arte no mundo – tornou-se um dos principais 
clientes da Sony ao adquirir o recém lançado equipamento portátil de vídeo Vídeo Tape Recorder – o 
VTR – passando a utilizar, individualmente, um dos mais poderosos instrumentos que até então era 
privilégio das esferas estatais e comercias, fato que confirma seu pioneirismo na vídeo arte. 
111 Como declara Luciana P. Macedo em A Vídeo-Arte e as Relações entre os Processos e 
Conseqüências: Análise da Obra Videográfica de Paulo Bruscky, p.18. 
112 ZANINI, Walter. Vídeo Arte: Uma Poética Aberta. In. FERREIRA, Glória. Org. Crítica de Arte no 
Brasil: Temáticas Contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006. p. 395-406. 
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(principalmente Alemanha) e dos Estados Unidos. Os primeiros trabalhos de Paik 

integravam música, performance e monitores de TV113. Seus primeiros experimentos 

tecnológicos começaram no início dos anos 1960, quando, de certa forma, o aparelho de 

TV ainda era uma novidade recente. Sua intenção ia muito além da criação/manipulação 

de imagens estéticas, utilizando a própria TV como suporte/objeto de suas obras.  Ao 

criticar e polemizar a utilização convencional do aparelho de TV, Paik influenciou as 

produções de vídeo-arte em todo o mundo. Ainda segundo Zanini, há artistas em todo o 

mundo com diferentes graus de interesse pela vídeo arte, além de Paik e Vostell: Joan 

Jonas, William Wegman, Peter Campus, Vitor Acconci, Douglas Davis, Bruce Nauman, 

Terry Fox, Frank Gillete, Denis Oppenheim, Richard Serra, John Baldessari, Beryl 

Corot, Bill Viola, Aldo Tambellini, Otto Pierre, Bill Vazan, Davis Lamellas, Jochen 

Hiltmann, Harold Clareboult, Gerald Minkoff, Jean Otth, Fred Forest, Lisa Steele, Les 

Levine, Cerverus, Antoni Muntadas, Katsuhiro Yamagushi, Massaki Nakauchi, Shigeto 

Kubota, Giuliano Giman, Eric Cameron, Graciela Cuneo, Marty Dunn, Robert Walker, 

Ulyses Carrión, Rodney Werden, Terry McGlade, Jonier Marin, Felipe Ehrenberg, entre 

outros. Além desses nomes, deve-se ressaltar ainda um grupo de brasileiros que serão 

citados oportunamente. É impossível fazer uma lista precisa que venha a abarcar todos 

os artistas atuantes na linguagem em questão, ainda porque não é objetivo desse estudo 

fazer essa catalogação tão extensa.   

 

A Vídeo Arte  difere do cinema principalmente pelo seu caráter 

experimental: não possui um roteiro narrativo linear, nem normas pré-estabelecidas a 

serem seguidas. É uma linguagem própria das artes visuais, criada por artistas, e não 

por cineastas.114 As experiências de Hélio Oiticica, fruto das suas vivências em Nova 

York nos anos 1970, culminaram em trabalhos conhecidos como Quasi Cinema, que, 

segundo a crítica de arte Lígia Canongia, transformava o conceito comum de 

audiovisual em algo quase cinematográfico. 115 Pode-se enumerar, além de Oiticica, 

uma série de artistas brasileiros que encontraram na Vídeo Arte uma nova forma de 

expressão/experimentação: Antonio Dias, Ana Bella Geiger, José Roberto Aguilar, 

                                                 
113 MACEDO, 2005, p.18. 
114 Ibidem, p.14. 
115 CANONGIA, 2005, p.78. 



 83 

Ivens Machado, Letícia Parente, Regina Silveira, Julio Plaza, Paulo Herkenhoff, Regina 

Vater, Fernando Cochiaralle, Roberto Sandoval, entre outros.  Arlindo Machado aponta: 

 
Entre os críticos, há um consenso de que o vídeo, encarado como um meio 
para a expressão estética, surge oficialmente no Brasil em 1975, a partir de 
duas grandes mostras de videotapes brasileiros, uma em São Paulo e outra 
na Philadelphia (EUA), com trabalhos de artistas paulistas e cariocas. Essa 
primeira onda de realizadores ficou conhecida como a geração dos 
pioneiros.116 
 

Além dos baixos custos, o vídeo oferecia também aos artistas brasileiros 

uma absoluta independência em relação a laboratórios de revelação ou de 

sonorização, que funcionavam como centros de vigilância da produção na época da 

ditadura militar.117 Apesar do maior acesso aos dispositivos tecnológicos que 

impulsionaram trabalhos em Vídeo Arte, não existiam muitos recursos para edição dos 

vídeos produzidos, e alguns artistas, como Paulo Bruscky, tiraram proveito dessa 

precariedade em suas produções. Se o acesso aos equipamentos de vídeo em meados de 

1970 era um pouco mais difícil do que hoje em dia, Bruscky pode ser considerado um 

dos pioneiros dessa linguagem, não apenas por essa dificuldade, como também pelo fato 

de morar em Recife, fora do eixo Rio - São Paulo, onde provavelmente havia um maior 

incentivo à produção de obras em vídeo, além do acesso facilitado aos equipamentos 

necessários, como o portapack, logo adquirido pelo MAC – USP em 1976 e 

disponibilizado aos artistas de São Paulo. Bruscky declara: 

 

Eu tenho cerca de 30 filmes, que fiz em Super-8. Vídeo Arte, eu comecei 
com U-matic (...). Na época, o cinema tinha uma diferença muito grande 
com o vídeo. Eu acho que nos filmes de artista há uma idéia, que não pode 
ser expressa de outra forma que não seja em movimento.  Então, acho que 
filmes de artista muito longos ficam parecidos com cinema de verdade. 
Normalmente, eu não edito os meus filmes. E os meus filmes são curtos. Eu 
estou mais preocupado com a idéia do que com a técnica em si.118 

 
 

Nessa declaração, Bruscky chama seus vídeos de filmes de artista, referindo-

se à suas produções em Super-8, nomenclatura que também foi adotada por outros 

                                                 

116 MACHADO, Arlindo. Uma Experiência Radical de Videoarte. Disponível em: 
http://videarte.wordpress.com/texto-de-arlindo-machado/ 

117 MACHADO, op cit. p.1. 
118 BRUSCKY apud MACEDO, 2005, p. 50.  
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artistas, historiadores e críticos de arte. Ao priorizar a idéia em detrimento da técnica, 

Bruscky evidencia o viés conceitual da sua produção, que preconiza o 

processo/desenvolvimento do trabalho como parte fundamental da obra. Além disso, 

Bruscky enfatiza que a duração de seus filmes é curta, pois aí reside o diferencial entre 

sua produção e os filmes cinematográficos. De fato, existem filmes de artista que duram 

um tempo relativamente longo, como Uivos para Sade, filme de 1952 do francês Guy 

Debord119, ou alguns trabalhos do próprio Nam June Paik. Porém, o caráter 

experimental desses trabalhos fica claro pela forma como as imagens e a trilha dos 

filmes são apresentados, assim como seu conteúdo. Debord concentrava-se em uma 

crítica direta ao cinema e suas convenções, parte de uma crítica maior feita à sociedade 

capitalista – a sociedade do espetáculo –, chegando a declarar em sua obra que o cinema 

estava morto, enquanto que Nam June Paik direcionou suas experimentações e críticas à 

televisão, como também uma série de outros artistas. A esse respeito, Walter Zanini 

afirma: 

 

A televisão, entretanto, desde a sua primeira hora, não explorou todas as 
suas convenções genéticas. Utilizada comercialmente, converteu-se em 
elemento de massificação e em arma incompatível a serviço do poder 
político e econômico, pouco importando a ideologia do sistema implantado. 
A vídeo arte alternativa, embora o quadro delimitado em que se desenvolve 
a sua pesquisa e a sua influência, coloca-se no plano revolucionário da 
multimídia, beneficiária da “dialética impecável”, dessidente de Marcel 
Duchamp diante do fenômeno expressivo/comunicativo da arte 
tradicional.120  

 

Se os programas/canais de televisão servem a um sistema implantado, muitas 

vezes ajudando na alienação político-cultural da população, cabe aos artistas desvelar 

essa realidade, subvertendo as funções tradicionais dessa mídia. A Vídeo Arte, além de 

contestar essa alienação não apenas dos telespectadores, como também os meios de 

utilização desse aparato tecnológico, surge para transgredir as convenções e propor 

novas utilizações dessa mídia tão popular, que atinge diretamente o cotidiano da 

população. Esses objetivos, voltados para a crítica à televisão, tomaram força nos anos 

                                                 
119 Em “Uivos para Sade”, filme do controverso intelectual Guy Debord, um dos símbolos da contra-
cultura dos anos 60 e 70,  o espectador visualiza durante quase uma hora e meia uma tela completamente 
branca, enquanto ouve uma sucessão de frases, quase sempre interrompidas; Debord utiliza esse filme 
como ponto-de-partida para discutir as relações entre a sociedade e as imagens que lhes são apresentadas, 
assim como a linearidade narrativa  do cinema convencional. 
120 ZANINI, Walter. Vídeo Arte: Uma Poética Aberta. In. FERREIRA, Glória. Org. Crítica de Arte no 
Brasil: Temáticas Contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006. p. 399. 
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80 do século passado, formando uma segunda geração do vídeo independente, que 

sucedeu a geração dos pioneiros citada por Arlindo Machado. Ele aponta que essa 

geração tem como horizonte não mais o circuito sofisticado dos museus e galerias de 

arte, mas o universo massivo da televisão e a tentativa de conquistar um público mais 

amplo, não necessariamente de iniciados ou especialistas.121 Nos anos 1990, surge uma 

terceira geração, mais amadurecida e pronta para tirar proveito das conquistas e 

experiências acumuladas anteriormente122.  

 

A maioria dos vídeos produzidos por Bruscky datam dos anos 1970 e início 

de 1980, uma vez que o artista pernambucano faz parte da geração dos pioneiros da 

Vídeo Arte no Brasil. Nessa época, os próprios artistas se apresentavam como 

protagonistas de seus vídeos experimentais,  em um confronto direto com a câmera. Em 

1974, Letícia Parente borda em seu pé, com linha preta e agulha, a mensagem Made in 

Brazil, marcando de forma decisiva as origens a produção em Vídeo Arte no Brasil com 

sua obra Marca Registrada. 

 

 
30. Letícia Parente Marca Registrada (1974) 

 

Outros trabalhos são igualmente importantes para essa época, dando 

continuidade à inserção narcísica do próprio autor da imagem e a auto-exposição 

                                                 
121 MACHADO, op cit. p.1. 
122 MACEDO, 2005, p.26. 
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pública.123 Pode-se tomar como exemplo os vídeos Passagens n° 1 de Anna Bella 

Geiger, realizado em 1974, e o vídeo Chuva de Fernando Cocchiarale, de 1974.124 

Vale ressaltar Rafael França como uma figura singular dentro da Vídeo Arte 

brasileira. Isso porque, apesar de se situar na segunda geração de artistas, mais voltada 

para a abordagem e exploração de recursos eletrônicos, ele manteve-se fiel ao 

experimentalismo da geração anterior. França encontra-se numa posição intermediária 

entre a geração dos pioneiros e a geração do vídeo independente: ao mesmo tempo em 

que se colocava como personagem principal da maioria dos seus vídeos, estabelecia um 

posicionamento crítico em relação à televisão, abordando também temas como a morte 

e a homossexualidade, construindo uma poética bastante singular. Arlindo Machado 

destaca importantes vídeos de Rafael França, como Without Fear of Vertigo (Sem Medo 

da Vertigem) de 1987, Prelúdio de uma Morte Anunciada de 1991 e O Silêncio 

Profundo das Coisas Mortas de 1988. 

A Vídeo Arte se configura, inicialmente, como uma extensão das Artes 

Visuais, interagindo com outros meios expressivos na construção de trabalhos 

multimidiáticos. Paulo Bruscky utilizou o vídeo com intenções diversas: para registrar 

suas performances, documentar ações no espaço urbano e para criar vídeos 

experimentais, conceituais. Em Registros de 1979, por exemplo, Bruscky é filmado 

realizando sua performance em tempo real, sem cortes. Como já foi pontuado 

anteriormente, Registros é uma ação em que o artista pernambucano interage com uma 

máquina chamada eletroencefalógrafo, que capta os sinais cerebrais de Bruscky 

transformando-os em gráficos, cujas oscilações dependem da natureza dos pensamentos 

do artista: tristeza, alegria, etc. Como resultado dessa experiência multimidiática (em 

que entram em cena o vídeo, o eletroencefalógrafo e a ação performática) temos uma 

vídeoperformance. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123Ibidem. p. 24 
124 Idem. 
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31. Cenas de Registros (1979) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 

32. Gráficos produzidos pelo eletroencefalógrafo durante a performance Registros 
 

O resultado híbrido que surge em decorrência do gesto performático unido 

ao vídeo é a videoperformance. O vídeo entra como parte compositiva da proposta 

poética125, instigando os espectadores a perceberem certos detalhes da performance que 

só são possíveis a partir do vídeo.  

 

Willoughby Sharp conceitua videoperformance como um trabalho de 

performance no qual o vídeo é tanto integrante quanto inseparável da própria 

performance – do ponto de vista do espectador – de modo que o trabalho não pode ser 

assimilado na ausência do elemento vídeo.126 Em pensamento análogo, Dany Bloch 

conceitua o termo como o uso simultâneo do vídeo e do corpo do performer.127 Faz-se 

necessário o resgate dessas conceituações nesse momento, pois Paulo Bruscky utilizou 

                                                 
125 LEOTE, Rosangella. Vídeoperformance: Linguagem em mutação.In. LABRA, Daniela. Org. 
Performance Presente Futuro. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/Automática, 2008.p.56. 
126 SHARP, Willoughby apud LEOTE, Rosangella. Op cit. p. 54. 
127 BLOCH, Dany apud LEOTE, Rosangella. Op cit. p.55. 
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o vídeo com diferentes intenções em sua trajetória. Muitos trabalhos seus não são 

apenas documentação de performances, mas potencialmente vídeoperformances, uma 

vez que a relação estabelecida entre as mídias é fundamental para sua concretização. Em 

outros momentos, o vídeo configura-se exclusivamente como um instrumento de 

registro/documentação de ações em espaços públicos (intervenções urbanas) e privados.   

 

Não obstante as interações multimidiáticas impulsionadas por Bruscky, ele 

ainda aposta na invenção de novas linguagens, quando criou, por exemplo, o Xerofilme. 

O Xerofilme de 1980 é resultado da interação de Bruscky com a máquina copiadora, 

estabelecida durante a Xeroperformance. O artista tirou duas mil cópias de seu corpo em 

diferentes posições, filmando, posteriormente, cada cópia separadamente (quadro a 

quadro) com uma câmera Super-8, gerando uma seqüência de imagens formada por 

gestos performáticos, como descreve o próprio Bruscky:            

 

Os Xerofilmes são realizados a partir de imagens fixadas por uma máquina 
copiadora. A produção de movimento no visor de uma máquina copiadora 
com o concomitante registro produz uma série de imagens fixas, que uma 
vez filmadas, recompõem o movimento original dentro de um ritmo 
específico e determinado pelo artista. Os Xerofilmes produzidos estão 
desligados da estrutura narrativa formal da filmografia convencional e se 
propõe a aguçar a percepção visual no que se refere à forma, cor e 
movimento.128 

 

 
33. Cena da Xeroperformance (1980) 

 

                                                 
128 BRUSCKY, Paulo. Xerografia Artística: Arte sem Original (Da Invenção da Máquina ao 
Processo Xerográfico). In. PECCININI, Daisy. Org. Arte Novos Meios / Multimeios – Brasil 70/80. São 
Paulo: Fundação Armando Álvares Penteado, 1985.p.133. 
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O Xerofilme comprova a insatisfação de Bruscky diante do uso comum das 

novas tecnologias, trazendo à tona questões relativas à reprodução desenfreada de 

imagens e a perda da aura da obra de arte, pontuadas por Walter Benjamin em seu 

ensaio A Obra de Arte na Época da sua Reprodutibilidade Técnica129. Além de utilizar 

novos meios em seus trabalhos, o artista pernambucano também instiga outras pessoas a 

fazer o mesmo, ou seja, tirar partido das novas tecnologias, utilizando-as de um modo 

inovador e criativo.                                                      

 

Composições no Fio: Partituras Mutantes (1979) é um vídeo simples: 

Bruscky enxerga nos fios dos postes de eletricidade partituras mutantes, partituras 

inusitadas que se movimentam e que, na visão do artista, produzem música. As imagens 

são acompanhadas por uma música de Bethoven, produzindo um vídeo aparentemente 

despretensioso, mas que resgata uma série de referências históricas que servem de base 

e inspiração para as ações multimidiáticas de Paulo Bruscky.  Tal trabalho remete aos 

experimentos do fluxista John Cage, que junto com Robert Rauschenberg e Merce 

Cunningham fundou em 1952 a Black Mountain College, uma escola de artes 

experimental e inovadora, que negava qualquer tipo de hierarquia ou convenção, 

baseando-se em estratégias interdisciplinares. Lá, Cage iniciou seus experimentos com 

os códigos de representação musical, renovando as partituras musicais tradicionais e 

afirmando que o mundo, a realidade, não é um objeto. É um processo.130 Partindo-se 

dessa premissa, portanto, qualquer convenção pode estar aberta a novas experiências. 

Cage atribuiu, a partir de então, significados visuais e performáticos às partituras 

musicais, utilizando, muitas vezes, o I Ching131 e o acaso dadaísta em suas propostas. A 

partir das teorias de John Cage, outros artistas do Fluxus, como La Monte Young, Yoko 

Ono e George Brecht passaram a criar instruções para suas performances, para que 

qualquer pessoa pudesse executá-las, chamando tais instruções de partituras. As 

partituras mutantes de Bruscky, portanto, convidam o espectador a experimentar a vida, 

a enxergar a música em toda parte, em contestar as convenções e a alienação cotidiana. 

 

 

                                                 
129 As relações entre as ações de Paulo Bruscky que dialogam com o ensaio do filósofo alemão Walter 
Benjamin A Obra de Arte na Época da sua Reprodutibilidade Técnica foram comentadas com maior 
profundidade no capítulo O Viés Performático de Paulo Bruscky desta dissertação. 
130 CAGE, John apud STILES, Kristine, 2002, p.149. 
131Oráculo chinês criado há cerca de três mil anos.  
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34.Paulo Bruscky  Composições no Fio: Partituras Mutantes (1979) 

 

Estética do Camelô de 1982 é um laboratório estético, em que formas e 

cores despertam novas maneiras de observar/perceber o cotidiano. Bruscky filma bancas 

de vendedores ambulantes, os camelôs, tão comuns nos centros das grandes cidades, 

explorando as possibilidades estéticas oferecidas pelas imagens captadas. O artista 

pernambucano aproveita os efeitos produzidos pela incidência de luz sobre os objetos 

que estão à venda, apostando também na multiplicidade de cores e formas que o cenário 

oferece para produzir imagens que beiram a abstração. Nesse filme despretensioso, 

Bruscky apenas sugere jogos de imagens que surgem quando o artista aproxima e 

distancia a câmera dos objetos, mostrando como cenas do dia-a-dia, aparentemente 

ordinárias, podem tornar-se extraordinárias, dependendo apenas do ponto de vista do 

espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

35. Cenas de Estética do Camelô (1982) 

 

Esse olhar curioso e investigativo aparece em Olinda, filme de Regina Vater 

e Paulo Bruscky. Um jovem guia turístico da cidade histórica de Olinda, no estado de 

Pernambuco, é convidado a falar seu discurso, decorado para informar aos visitantes as 

curiosidades da cidade. Quando termina, o jovem é convidado a repetir o discurso, e 

assim sucessivamente. Nesse trabalho, mais uma vez Bruscky transforma peculiaridades 
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cotidianas em Arte. O automatismo de muitas ações que compõem nosso dia-a-dia é 

alvo do artista pernambucano, que mostra como a cidade pode ser um espaço aberto rico 

em elementos prontos para novas investigações/experiências artísticas.   

 

 
36. Cena de Olinda (1979) 

 

Outros vídeos de Bruscky funcionam como documentação de ações no meio 

urbano. Como foi relatado no capítulo anterior, Arte/Pare (1973) é uma intervenção 

realizada no espaço público de Recife. Bruscky colocou um laço de fita vermelho na 

Ponte da Boa Vista, como se estivesse interditando o local de uma forma lúdica, e ficou 

observando as reações dos pedestres e motoristas diante da situação absurda, captando 

as imagens, com uma câmera Super-8, que são exibidas sem edição, com som ambiente. 

 

Em Arte Cemiterial (1971), Bruscky se dirige para a galeria Empetur, em 

Recife, dentro de um caixão, transportado por um carro fúnebre, simulando sua própria 

morte. A idéia do enterro remete simbolicamente ao luto em que vivia a população 

brasileira com a restrição de seus direitos civis numa sociedade ditatorial132. Acusada 

de subversiva, a exposição foi fechada pela Polícia Federal no mesmo dia de sua 

abertura, e o artista, levado a prestar esclarecimentos133, como aponta Cristina Freire.  

 

                                                 
132 FREIRE, 2006, p.93. 
133 Idem. 
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Os registros de vídeo e fotografia perenizaram as ações efêmeras realizadas 

por Paulo Bruscky e outros artistas do Brasil e do mundo, deixando aberto o espaço 

para reflexões. Nesse momento, entra em questão o papel que exerce a fotografia, assim 

como o vídeo, nas obras conceituais. Obras prontas? Registros? Ou esses dois aspectos 

ao mesmo tempo? Esse assunto foi tratado por Cristina Freire, apresentando-se como 

uma questão importante para outros autores, críticos e pesquisadores da Arte 

Conceitual, como Lucy Lippard e Tony Godfrey. A imagem fotográfica torna-se, na arte 

conceitual, elemento componente da obra, uma extensão dela: 

 

No final dos anos 60, os artistas conceituais começaram a valer-se da 
fotografia para documentar suas ações ou ter registros de seus trabalhos. A 
importância dessa tendência conceitual fez, no entanto, com que essas 
fotos/documentos se tornassem a fonte primária capaz de reconstruir o 
significado com base na intencionalidade do trabalho (...) Ao invés de 
funcionar como uma ilustração de eventos históricos, a fotografia é 
considerada como um componente na estrutura do trabalho, sua função 
puramente documental é restrita e passa a funcionar como um signo, como 
um referente não necessariamente relacionado a seu papel iconográfico.134 

 

Uma vez que as performances são atos efêmeros, que se diluem em um 

tempo/espaço determinados, a fotografia torna-se um importante instrumento de 

documentação dessas ações. Segundo Freire, porém, apresenta-se aí um impasse: 

 

Instala-se aí um paradoxo. Ao recusar a apropriação característica da 
mercantilização da arte, a Body Art, por exemplo, toma o corpo como 
suporte da criação, pois resiste à “alienação da mercadoria” imposta pelo 
mercado de arte. Faz do próprio corpo uma barreira contra a mercantilização 
da arte, mas, contraditoriamente, transforma-se em “coisa” mercantilizada 
através da fotografia. 135  

 

De fato, a fotografia pode ser utilizada para o registro de ações fugazes e 

como objeto de uma exposição futura, para que pessoas que não tiveram oportunidade 

de presenciar tais ações em tempo real possam vislumbrá-las através de imagens. A 

fotografia, de certo modo, foi uma estratégia adotada pelo mercado de arte, como forma 

de absorver e consumir essas práticas artísticas efêmeras, podendo levá-las para os 

ambientes de museus e galerias, realizar leilões, negociar seu valor monetário, etc. A 

memória fotográfica seria, portanto, a única forma de um possível consumo e exposição 

desses trabalhos (além, é claro, dos registros em vídeo). 

                                                 
134 MORGAN, Robert apud FREIRE, 1999. p.96. 
135 FREIRE, 1999,p.103. 
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Os movimentos de desmaterialização do objeto artístico136, como 

happenings, performances e outras linguagens que seguiam a expansão da Arte 

Conceitual nos anos 60 e 70 do século passado, intencionavam romper com o status da 

obra de arte como mercadoria/produto, apresentando o corpo do artista como suporte de 

ações efêmeras. Como perenizar/comercializar atos fugazes que se diluem em um 

tempo/espaço determinados? Frederico Morais segue questionando: 

 

Como trazer a público rituais solitários, obras anônimas ou discutir certos 
conceitos ou questões ligadas à própria natureza da arte, e ao mesmo tempo 
comercializar tudo isso? Como validar culturalmente toda essa atividade? A 
solução foi, temporariamente, apresentar não a obra original que, feita, é 
logo desfeita, mas o documento: fotografias, gravações, textos, filmes, etc. 
Este o material que começou a chegar às galerias, museus, e no fim do 
circuito, ao colecionador.137  

 

Os artistas pensavam estar libertos do mercado de arte e sua lógica de 

funcionamento. Essa quimera, segundo Lucy Lippard, desfez-se rapidamente. Em 

meados de 1969, como relata a crítica americana, parecia que ninguém compraria uma 

fotocópia de um acontecimento passado ou fotografias que documentavam situações 

efêmeras. Três anos mais tarde, entretanto, os principais artistas conceituais já estavam 

vendendo suas obras por quantias generosas, sendo representados pelas galerias mais 

prestigiadas do mundo da arte. Para Lippard, a arte e os artistas seguem sendo um luxo 

da sociedade capitalista, mesmo depois de suas conquistas através da desmaterialização 

do objeto-arte138. 

 

A fotografia e o vídeo, como instrumentos de registro, são de fundamental 

importância para a obra de Paulo Bruscky, pois muitos de seus trabalhos foram 

documentados e arquivados pelo próprio artista em seu atelier/arquivo. A fotografia e o 

vídeo também são obras em si, produzidas por Bruscky em diferentes ocasiões. O 

intuito principal do artista pernambucano, porém, não é vender esses documentos/obras, 

mas guardá-los (e oportunamente colocá-los em exposição, ampliando os possíveis 

diálogos com o público) como testemunho da sua trajetória, que permanece viva em seu 

                                                 
136 Refiro-me aqui ao termo cunhado pela crítica americana Lucy Lippard em seu livro de 1973 intitulado  
Seis Anos: A Desmaterialização do Objeto Artístico de 1966 a 1972. 
137 MORAIS, Frederico. Vídeo Arte: Revolução Cultural ou um título a mais no currículo dos 
artistas? In. PECCININI, Daisy. Org. Arte Novos Meios / Multimeios – Brasil 70/80. São Paulo: 
Fundação Armando Álvares Penteado, 1985. p.73. 
138 LIPPARD, 2004, p.27. 
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atelier na cidade do Recife, Pernambuco, e em importantes acervos do Brasil e do 

exterior. 

 

Em uma foto de 1982, Paulo Bruscky aparece segurando a cópia de uma foto 

sua na mesma posição em que ele se encontra naquele momento, produzindo, dessa 

forma, uma metalinguagem. No ensaio fotográfico Eu Comigo (1977) Bruscky é  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                37. Paulo Bruscky em Nova York (1982) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              38.  Paulo Bruscky Eu Comigo (1977) 

 

fotografado junto com sua própria cópia xerox: Trata-se de uma performance realizada 

apenas para a câmera. O artista se fotografa num encontro/confronto com a cópia 
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xerográfica do seu alterego.139 Como vivemos em uma sociedade bombardeada por 

imagens, difundidas principalmente pelas mídias oficiais, a insistência de Paulo 

Bruscky em enfatizar a cópia xerográfica em seu fazer artístico sugere algumas 

reflexões. Um livro emblemático de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, aborda 

justamente as implicações da difusão desenfreada de imagens em nosso cotidiano. 

Nosso tempo, sem dúvida, prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a 

representação à realidade, a aparência ao ser (...)140 Essa é a epígrafe do livro, uma 

citação do filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Segundo Debord, o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por 

imagens.141 Essas premissas permanecem atuais, apesar de passados mais de quarenta 

anos desde a primeira publicação da obra de Debord142. Essa profusão de imagens, que 

substitui o fetiche da obra única, é o cerne da questão levantada por Paulo Bruscky. 

Qual seria, portanto, o sentido da dicotomia cópia/original em nossa sociedade, ou numa 

esfera mais específica, qual seriam as implicações dessa dicotomia na Arte 

Contemporânea? 

 

 Apesar da cópia xerográfica aparecer quase que obsessivamente na poética 

brusckyana, esse fato suscita questionamentos não apenas sobre o impacto dos novos 

meios/multimeios na arte brasileira, ou das possíveis conseqüências impulsionadas pelos 

aparatos tecnológicos em conjunção com a arte, ou ainda da subversão do uso comum 

dessas novas tecnologias. O que está em jogo, finalmente, é a diluição da figura 

romântica do artista como gênio criador de obras primas, que por sua vez devem ser 

admiradas e sacralizadas como objetos especiais. Estamos em uma sociedade sedenta 

por novidades, em que as tecnologias estão a cada dia mais desenvolvidas e acessíveis, 

tornando tudo que nos cerca facilmente descartável, para que outras novidades entrem 

em cena, em um ritmo frenético. O mundo da arte também segue essa lógica. Mudaram 

os tempos, mudaram os paradigmas artísticos. 

 

                                                 
139 FREIRE, 2006, p. 112. 
140 FEUERBACH, Ludwig apud DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Disponível em: 
http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/socespetaculo.pdf 
141 DEBORD, Guy. Op cit.  
142A primeira edição de  A Sociedade do Espetáculo foi publicada em Paris em novembro de 1967. 
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Desde a geração dos pioneiros da Vídeo Arte no Brasil, da expansão dessa 

linguagem a partir das experimentações de Nam June Paik e Wolf Vostell e de outros 

artistas brasileiros e estrangeiros, muita coisa mudou. Hoje se tem acesso a tecnologias 

de alta complexidade que se aliam a Vídeo Arte, possibilitando resultados diversos. 

Além disso, novas tecnologias da comunicação, como a Internet, também entram em 

cena na difusão da Vídeo Arte: artistas, como a francesa Orlan, realizam vídeo 

performances que são transmitidas em tempo real para o mundo inteiro. O 

pernambucano Daniel Santiago vem realizando vídeos com a web cam143, editando as 

imagens captadas no computador144. A complexidade tecnológica se coloca à disposição 

do encontro de linguagens, que aparecem, então, cada vez mais miscigenadas145. 

 

Este capítulo, por conseguinte, procurou esboçar as contribuições de Paulo 

Bruscky para a Vídeo Arte no Brasil e no contexto internacional, ressaltando algumas 

obras suas e levantando reflexões a partir da análise do seu modus operandi. Bruscky, 

com seu espírito criativo e investigativo, esteve atento às possibilidades das novas 

tecnologias aliadas à arte, porém, nunca permaneceu acomodado diante delas, 

subvertendo o uso comum dos aparatos tecnológicos e criando novas linguagens 

multimidiáticas, como o Xerofilme de 1980. Além do convite à constante subversão dos 

cânones artísticos convencionais, Bruscky levantou questões importantes que 

concernem a Arte Contemporânea, como a diluição da figura do artista como gênio 

criador, que dá lugar ao pensador/pesquisador das possíveis interações entre arte e 

cotidiano. Além disso, suscita questionamentos sobre as implicações da 

reprodutibilidade no mundo da arte, discussão engendrada pelo filósofo alemão Walter 

Benjamin no início do século XX, mas que ainda permanece atual mesmo passados 

vários anos. Muitos são os pontos, finalmente, que sustentam a poética de Paulo 

Bruscky, que continuarão sendo analisadas nos capítulos a seguir. 

 

 

 

                                                 
143 Câmera de vídeo de baixo custo que capta imagens, geralmente de baixa resolução, transferindo-as de 
modo quase instantâneo para o computador, podendo, então, ser utilizada em diferentes aplicações. 
144 Como declarou o artista em entrevista cedida à autora em junho de 2007. 
145 LEOTE, Rosangella. Vídeoperformance: Linguagem em mutação.In. LABRA, Daniela. Org. 
Performance Presente Futuro. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/Automática, 2008. p.59. 
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Parte III. Suportes Gráficos: Propostas Poéticas e Informativas 
 

 

 

De Mallarmé a Vicente do Rego Monteiro: A Poesia Visual e suas Reverberações 

 
No entanto, o poeta desafia o impossível e tenta no poema 

dizer o indizível: subverte a sintaxe / implode a fala, ousa incutir na linguagem densidade de coisa 
 

(Ferreira Gullar)  
 

A Poesia Visual foi uma das linguagens expressivas mais desenvolvidas na 

trajetória de Paulo Bruscky, revelando sua paixão pela literatura e, especificamente, sua 

admiração pelo artista pernambucano Vicente do Rego Monteiro. Cristina Freire se 

refere à Bruscky como herdeiro de Marcel Duchamp e de Vicente do Rego Monteiro146 

e muitas das facetas artísticas de Bruscky podem ser compreendidas a partir da obra 

desses dois artistas multimidiáticos. 

 

Além de criar suas próprias poesias visuais, 

Bruscky se debruçou sobre a pesquisa desse tema, 

que culminou em muitos trabalhos, entre eles o 

texto “Poesia Visual e Experimental em 

Pernambuco”, publicado em uma tiragem de 

“Poesia Postal”, em dezembro de 2005, o que 

demonstra que o interesse de Bruscky pela 

linguagem em questão permanece atual. Nesse 

texto, o artista pernambucano ressalta o pioneirismo 

de Vicente do Rego Monteiro na realização do 

primeiro poema tipográfico brasileiro (Poema 100% 

Nacional, de 1941), além de ter antecipado o 

Concretismo ao lançar em 1952 seu livro 

Concrétion. Cita também seus “Poemas Postais”, 

que continham trabalhos seus e de outros poetas franceses.    

                                                                                                                                  39. Vicente do Rego Monteiro  

                                                                                                                                       Poema Tipográfico (1941) 

                                                 
146 FREIRE, 2006, p.32. 
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Ao longo do texto, Paulo Bruscky faz uma retrospectiva da Poesia Visual em 

Pernambuco, chegando a citar um poema realizado em 1753 pelo Frei João do Rosário, 

sobre o qual afirma:  

 

Como vimos, estes versos heróicos, começando e acabando pela ordem das 
sete letras que compõem o nome latino Joannes, e além disso, com outra 
ordem das mesmas no meio de cada verso, constituem um trabalho 
primoroso, pela sua beleza e curiosidade, e revelam não só os dotes e 
engenho poético do seu autor, como também o perfeito conhecimento da 
língua em que estão escritos.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

40. Frei João do Rosário (1753) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 BRUSCKY, Paulo. Poesia Visual e Experimental em Pernambuco. Pernambuco: Biblioteca Popular 
de Casa Amarela, 2005.p.1. 
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             41.Daniel Santiago  Todos calçam 40                 42.Jommard Muniz de Britto Educação pela marreta 

 

Além de demonstrar seu interesse e admiração por poetas modernos, como 

Vicente do Rego Monteiro, Manuel Bandeira e Aloísio Magalhães, Paulo Bruscky 

também ressalta trabalhos de importantes contemporâneos seus, que não por acaso 

acompanharam e participaram do seu trajeto, como o escritor Jommard Muniz de 

Britto148 e o artista visual pernambucano Daniel Santiago. 

 

  

A culminância da sua admiração por Vicente do Rego Monteiro foi a 

publicação, em 2004, de um livro que compila toda a sua obra, com tradução para a 

língua francesa. O livro “Vicente do Rego Monteiro: Poeta, Tipógrafo, Pintor” foi 

organizado por Bruscky, após longos anos de pesquisa (até mesmo Walter Zanini 

chegou a pesquisar Vicente do Rego Monteiro), junto com Edmond Dansot, Jobson 

                                                 
148 O poeta e filósofo Jommard Muniz de Britto é um importante intelectual da cidade do Recife, tendo 
participado do movimento tropicalista e, assim como Paulo Bruscky, atuou nos anos de fogo da ditadura 
militar, acompanhando de perto a trajetória de Bruscky ao qual refere-se como “bruxo brusco” em seu 
livro “Terceira Aquarela do Brasil” de 1982. Nesse poema, Jommard M. de Britto tenta definir Bruscky 
com metáforas interessantes: ”(...)Trata-se de um bruxo e, portanto, um contra classificado / retirando-se 
da palavra todas as magias romanticonas / Desviante de todas as normalizações(...)” (BRITTO,1982,p.87)  
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Figueiredo e Sylvia Pontual.  Vicente do Rego Monteiro foi um artista pernambucano 

(se é que podemos defini-lo dessa forma, sem restringir todas as suas habilidades) que 

participou da Semana de 22149 e dividiu sua vida entre Recife e Paris, tornando-se um 

importante difusor de ambas as culturas pelo mundo, declarando: Para mim só existem 

duas cidades: Recife e Paris150. Editou e divulgou trabalhos de poetas franceses — 

como Paul Gilson e Pierre Mathias — além de editar revistas e periódicos, como a 

revista parisiense Montparnasse, entre outras atividades: 

 

Vicente do Rego Monteiro (19/02/1899 – 05/06/1970) não é só o genial 
artista plástico, tão conhecido e consagrado, mas o cenógrafo, fabricante de 
aguardente, corredor de automóvel, fotógrafo, jornalista, dançarino, 
candidato a vereador do Recife, professor e cineasta. É também o brilhante 
poeta, tipógrafo, tradutor tão desconhecido pelo grande público 
pernambucano e brasileiro, apesar de consagrado na França (...). Importante 
editor e expositor de poetas franceses.

151
 

 

De fato, Monteiro ficou mais conhecido como artista visual, sendo sua obra 

plástica amplamente divulgada e reconhecida publicamente, enquanto que seus feitos 

literários/poéticos, assim como suas traduções e pesquisas tipográficas, caíram no 

esquecimento. João Câmara ressalta: 

 

Vicente do Rego Monteiro é, dos que fizeram a Semana de 22, o mais 
original e o que mais soube perpetuar e atualizar a sua marca, a sua visão do 
mundo. Talvez porque Vicente esteve mais avançado no tempo que outros 
modernistas, talvez porque em sua obra houve sempre a base permanente, 
uma disposição de certeza, uma premonição, o algo raro do talento 
confirmado.152 

 
 

Não é difícil entender a admiração incondicional de Paulo Bruscky por 

Vicente do Rego Monteiro, uma vez que ambos os artistas possuem interesses em 

                                                 
149 A Semana de 22, ou Semana de Arte Moderna, aconteceu em São Paulo em 1922, sendo um dos mais 
marcantes “acontecimentos” da história cultural do Brasil, firmando-se como evento símbolo da 
mentalidade modernista nacional. Oswald de Andrade, Graça Aranha, Menotti del Pichia, Mário de 
Andrade (entre outros artistas e intelectuais) reuniram-se no Teatro Municipal de São Paulo para recitar 
poemas, expor obras de arte, apresentar músicas, etc., sendo recebidos por vaias, gritos e demonstrações 
de fúria do público, que, inicialmente, não aceitava o espírito revolucionário e moderno daquelas novas 
formas de expressão. 
 
150 MONTEIRO, Vicente apud BRUSCKY, Paulo, 2004, p.125. 
 
151 BRUSCKY, Paulo. O Poeta Tipógrafo. In BRUSCKY, Paulo et al. Vicente do Rego Monteiro: Poeta, 
Tipógrafo, Pintor. Pernambuco: CEPE, 2004. p. 22. 
152CAMARA, João. Vicente Monteiro, artesão-inventor. Op Cit. p. 66.  


