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Joan Casellas

QUÉ É UNHA PERFORMANCE?

Fóra do ámbito académico a pregunta “Que é unha pefor-
mance?” adoita ocultar unha desconfianza sobre a natureza da
cousa cuestionada: É isto arte, realmente...? Dentro do mundo
artístico a cousa mellora pouco e a desconfianza transfórmase
en desdén: outra vez isto? Paradoxalmente todos esperan dunha
performance grandes emocións, espidos integrais, violencia,
sangue, tensión e perigo xeneralizado. A historia da performan-
ce, case centenaria, está chea de declaracións antiartísticas,
provocacións cara á audiencia, autolesións, accidentes e repeti-
cións insoportables que explicarían esta situación, aínda que
outras disciplinas milenarias, como a pintura e a escultura ou as
súas derivacións multimediais, tamén actuaron de forma análo-
ga nos diferentes períodos modernos sen por iso recolectaren
tanto rexeitamento. Para comezar, a crítica á pintura, por exem-
plo, non se formula case nunca de forma indiscriminada a toda a
pintura, senón a tal ou cal tipo de pintura (ata Marcel Duchamp
especificou que o seu rexeitamento á pintura se refería ao que el
catalogou como “pintura retinaria”) mentres que na perfor-
mance esta diferenciación por tendencias só se realiza no seo
mesmo do oficio ou por parte duns poucos críticos de arte
interesados no tema. 
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Poderiamos convir en que a performance é un procedemento
artístico que no seu devir histórico se relacionou coa maioría
das tendencias e programas da arte moderna. A performance
é consecuencia directa e lóxica do programa vangardista, que
propiciou unha arte que, a grandes liñas, poderiamos catalo-
gar como arte viva, entendendo que por arte, no contexto con-
temporáneo, só se identifica ás artes plásticas, xa que as ou-
tras artes, como a poesía, a arquitectura, o teatro etc., sen
deixaren de ser arte ocupan outro espazo (ata nos xornais e
revistas especializadas). 

As belas artes –definidas como tales na institución académica
do século dezaoito, para resolver a disputa renacentista entre as
artes mecánicas e as artes liberais e crear un lugar mellor para a
pintura e a escultura, lonxe da artesanía pero tamén á marxe das
artes do intelecto– crean un espazo autónomo específico do cal
partirá a arte moderna co rococó. Paradoxalmente, esta nova
arte que ten como único horizonte a beleza vaise ocupar inme-
diatamente da arte total, do humanamente íntimo e do social;
pero mentres a literatura, a música, o teatro e a danza, coa de-
mocratización da era industrial e os seus avances tecnolóxicos,

van consolidando a súa autonomía económica, as belas artes
quedan sen contacto directo coa vida cotiá e a mercé dos colec-
cionistas do pret-à-porter. Isto determinará as ansias e comple-
xos da arte de vangarda. 

O futurismo, primeiro movemento vangardista no que podemos
detectar claras propostas de arte de acción ou protoperfor-
mance, proclama nos seus numerosos manifestos unha total
renovación dos materiais e procedementos e unha sistemática
interdisciplinariedade. Con visión clara establece un dos para-
digmas da performance en particular e da arte vangardista en
xeral, a indisoluble relación arte-vida, ao afirmar, xa en 1909, que
resulta moito máis fermoso un automóbil a toda velocidade cá
canónica Venus de Samotracia. 

Os dadaístas, moi relacionados inicialmente cos futuristas (igual
que os construtivistas rusos e a mesmísima Bauhaus) pero an-
tagónicos politicamente e na súa fe na máquina e a arte, intro-
ducen o azar e o absurdo nos seus xestos artísticos interdiscipli-
narios. Os surrealistas recompilarán as experiencias destes dous
movementos na construción de ambientes, obxectos atopados e
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accións provocativas para expandiren o seu ideario artístico.
Especialmente é salientable a actividade de Salvador Dalí, que
inventa a conferencia-acción, ao presentar o ano 1938 unha con-
ferencia surrealista vestido cun escafandro de mergullador no
cal case afoga por falta de aire. Con Marcel Duchamp idea e rea-
liza diversos environements performativos nas grandes exposi-
cións surrealistas de París e Nova York. Quizais máis que cal-
quera outro surrealista, Dalí ve nestes actos performativos unha
extensión natural da súa obra surrealista que, como el mesmo
adoitaba afirmar, só era parcialmente pictórica. Non en balde
ideou o cine táctil xa no ano 1929 e continuou nesta dinámica
interdisciplinaria toda a súa vida. 

Practicamente todos os movementos de vangarda seguirán a
proclamación futurista de mirar cara a novos materiais e pro-
cedementos e mesturalos sen temor. Esta é a base interdiscipli-
naria da que xorde a arte de acción ou performance. Pero estas
definicións aínda non estaban formuladas; no período van-
gardista fálase de “palabras en liberdade”, de serenatas futuris-
tas e Dadá, de poesía fonética, de eventos e ambientes surrea-
listas e de toda unha serie de cousas que suceden, pero que, ao

seren dalgún xeito arte ou parte da arte, non son nin pinturas
nin esculturas.

A cuestión central ou definitoria da arte viva ou performativa é a
súa interdisciplinariedade. Trátase de formas comunicativas
experimentais que teñen a súa orixe na poesía, a expresión cor-
poral, a música, o teatro, o circo, o escapismo, a danza, o depor-
te, a publicidade, a oratoria, as marionetas, a instalación, o esca-
paratismo, a colaxe etc., e que se desenvolven coa presenza do
artista, no espazo da arte. Esta é unha cuestión básica; estas for-
mas sucédense nun espazo físico e social que pouco ou nada ten
que ver co seu espazo de orixe; tal como lle sucede ao urinario de
Duchamp, que na tenda é unha cousa e na galería outra, malia
tratarse do mesmo obxecto. 

En principio e por principio teriamos que considerar como
acción artística calquera cousa que se presente como tal no
ámbito da arte e que sexa aceptada coa mesma intención por
alguén máis que o propio emisor. Insisto no lugar da arte como
cuestión principal porque desde que este deixou de ser un asun-
to artesanal e funcional, transformouse nunha cuestión de en-



cadramento, designación e ámbito, particularmente dende a
aparición da fotografía e movementos naturalistas como a esco-
la de Barbizon. Evidentemente moitas cousas da arte, como a
land art e a arte povera, e moi especialmente a arte de acción ou
performance, suceden fóra do lugar da arte e aínda máis ante
persoas que non poden sospeitar que tal cousa sexa arte, pero
finalmente dalgún xeito todas esas cousas serán presentadas
como tales nun lugar artístico. 

Outro aspecto característico da arte de acción ou performance
é o seu ser efémero e inmaterial e todo o que colea respecto a se
pode obxectualizarse, musearse ou ata documentarse, noutras
palabras, a forma de aprendelo, adquirilo, transmitilo etcétera. A
dificultade de ver e de coñecer a arte de acción, de ter unha pers-
pectiva histórica, tamén incide na súa marxinalidade e na case
inexistencia de crítica de arte coñecedora da materia e interesa-
da no seu seguimento e, moito menos, como é lóxico, na pro-
dución de ensaios teóricos ou históricos ao respecto. 

Pola súa popularidade, usei tacticamente a palabra performance
no título deste artigo, aínda que en realidade eu son máis par-

tidario do concepto arte de acción ou acción a secas. Por iso
enseguida lancei a equivalencia performance ou acción. Como
xa dixen, estas dúas palabras son moi tardías en relación ás prác-
ticas vangardistas que poderían identificarse como tales, pero
tamén en relación a un determinado momento da arte contem-
poránea, nos anos cincuenta, cando aparecen prácticas especifi-
camente performativas con plena conciencia de selo. 

É o artista norteamericano Allan Kaprow quen propón con éxito
o primeiro nome; happening (aquilo que está a suceder). Este
nome provén da súa famosa instalación 18 happenings en 6
partes, de 1959. Tratábase dun conxunto de instalacións onde o
público debía seguir unha serie de instrucións que o convertían
en parte da obra. Dalgún xeito o happening implica a partici-
pación do público e adoita ter un carácter mecanicamente sim-
ple e lúdico. 

O impacto do happening é inmediato, en gran medida porque
responde ao espírito do tempo contemporáneo, totalmente trans-
formado despois do trauma da segunda guerra mundial e o rápido
devir dos acontecementos que se perciben cada vez máis simultá-
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neos e contrapostos, por mor dos novos medios de comunicación.
Neste sentido, Allan Kaprow explica que toma o nome dos titula-
res da prensa, naquel momento moi ocupada na guerra de Corea,
que recorrentemente titulaba What is Happening Now in Corea.
O artista francés Jean-Jacques Lebel súmase inmediatamente á
idea e publica o ano 1960 o libro Le Happening. Tamén o artista
alemán Wolf Vostell se entusiasma coa proposta e, xunto con
Lebel, serán en Europa os grandes propagadores do happening. 

Uns anos antes de que Kaprow propuxese a palabra happening,
formouse en Xapón o grupo de pintores e escultores Gutai que
xa en 1955 realizaba demostracións plásticas consistentes en loi-
tar con grandes masas de barro ou atravesar paneis de papel. O
obxectivo destas propostas artísticas non era o resultado mate-
rial senón o proceso, polo que ao final deste os restos de obra 
se eliminaban totalmente. Curiosamente Gutai manifestou a in-
fluencia no seu traballo da famosa reportaxe da revista Life onde
aparecía Jackson Pollock pintando enerxicamente sobre grandes
teas tendidas no chan. Aos artistas de Gutai interesoulles o acto
de pintar formando parte física da pintura, pero é pouco proba-

ble que Pollock puidese ter ningunha intención artística nese
sentido, malia que a súa action painting puido influenciar a ou-
tros artistas de acción, coma aos franceses Georges Mathieu, o
cal xa en 1956 comezou a pintar performativamente en público
enormes teas, vestido de oriental ou embutido nunha armadura
medieval, ou Yves Klein, que iniciou as súas famosas an-
tropometrías en 1958. Usar o corpo enzoufado da modelo como
pincel foi unha das achegas de acción máis celebradas de Yves
Klein, que redundaron na teoría da acción como unha arte do
corpo, pero Klein tamén traballou noutras direccións máis con-
ceptuais e inmateriais, como a exposición O baleiro, de 1958, que
consistiu en presentar unha galería totalmente baleira e en bran-
co, dentro da cal mergullaba ós seus desconcertados visitantes,
ou a famosa fotomontaxe de 1960, Salto ao baleiro, as cales inau-
guraron unha tendencia de acción decididamente conceptual. 

Ata antes de que Gutai, Mathieu, Klein ou Kaprow iniciasen as
súas prácticas de arte viva, o grupo letrista fundado en 1946 en
París polo romanés Isidore Isou tomou a substitución dos poe-
tas fonéticos futuristas e dada. Os letristas practicaron unha
arte total que os levou a realizar dende 1951 películas experimen-

 



chámalle x // 2006 //260 //

tais altamente performativas polo seu contido narrativo, pero
tamén pola súa forma física de realización e presentación, que
incluía a infiltración e provocación dentro do patio de butacas.
Posteriormente, a Internacional Situacionista, formada en 1957
por disidentes letristas, introduciu na arte de acción o urbanis-
mo creativo a través das derivas, paseos colectivos e sen rumbo
fixo pola cidade, que podían durar horas ou días. 

O éxito da palabra happening responde ao feito de que é un no-
me asimilable e novo para unha actitude artística amplamente
estendida no que se chamou as “segundas vangardas”. Durante
moito tempo happening foi a única palabra xeral para definir
este fenómeno, aínda que en 1962 se formou o grupo Fluxus e
tamén saíron á luz os accionistas vieneses. Os vieneses estaban
fondamente influenciados polo expresionismo abstracto nor-
teamericano e practicaban unha arte visceral e extrema, con sa-
crificios animais en vivo, actos sexuais e escatolóxicos explícitos
e con relacións coa automutilación. 

O accionismo como tendencia quedará inicialmente limitado a
este grupo vienés de catro persoas, mentres que Fluxus foi o gru-

po artístico que máis incidiu na práctica da arte viva, por ser un
grupo numeroso que estableceu a fórmula do festival e creou as
súas propias editoriais. Fluxus inicia un tipo de arte de acción
máis conceptual, accesible e lúdica ou irónica, antagónica ao
expresionismo que, en xeral, dominaba as anteriores tendencias
de arte viva. Zaj, creado con similar espírito o ano 1964 en
España, pero limitado no número de compoñentes, fúndese e
confúndese moitas veces con Fluxus, aínda que o seu carácter é
máis hermético. Os dous grupos comparten orixe musical e
padriño: John Cage. 

Na segunda metade dos anos sesenta algúns movementos artís-
ticos sustentados máis na actitude e nas ideas ca na produción
artesanal, como a arte conceptual, a body art e a arte povera, in-
troducen no seu repertorio experimental a acción ou o happe-
ning como nova linguaxe ou comportamento artístico. Neste
ámbito os conceptos acción, demostración ou xesto conceptual
xorden como equiparables ou complementarios ao happening.
En todo caso, o happening parece quedar moi ligado ao acto
colectivo e espectacular, mentres que a acción conceptual pode
resultar ata invisible ou insignificante a primeira vista. 
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Na década dos setenta a arte de acción conceptual esténdese
como medio de transmitir ideas fortes, como a acción Peza de
disparo, de 1971, na cal Chris Burden faise disparar nun brazo; ou
a acción Ritmo 0, de 1974, cuxa autora Marina Abramovic pon a
disposición da audiencia todo tipo de utensilios perigosos,
incluído un revólver cargado, para que os usen sobre ela como
queiran. Simultaneamente, a arte de acción tecnifícase e trans-
fórmase nun tipo de presentacións complexas. A finais dos anos
setenta, en Estados Unidos comézase a usar a expresión per-
formance art para se referir a unha actividade artística cada vez
máis aparatosa. Evidentemente a palabra performance refírese
ao feito de actuación en vivo, de desenvolvemento ante unha
audiencia, mentres que o complemento art se inclúe no sentido
que explicamos ao comezo deste texto, igual que se fala de video
art fronte ao vídeo xornalístico ou documental. 

Na década dos oitenta, o auxe do hipermaterial e retórico poten-
cia un tipo de performance claramente parateatral. En xeral re-
xéitanse as experiencias conceptuais se non están avaladas por
un forte compoñente tecnolóxico de display, por exemplo a obra
de Stelarc, que utiliza un brazo robotizado e fala do corpo hu-

mano coma se dunha cousa obsoleta se tratase; ou Orlan, que
utiliza a cirurxía para modificar o seu corpo, como acto artístico
de colaxe carnal. En todo o mundo imponse o concepto per-
formance-art como unha arte do corpo e os seus límites. Nunha
esquina deste plano internacional, como contrapeso imposible,
Enzo Minarelli lanza outra vez a poesía como motor da arte de
acción, baixo o nome de polipoesía. 

Nos anos noventa rexorden as accións de carácter neoconceptu-
al, e os seus festivais, imbricados e mesturados cos de polipoe-
sía, expándense, aínda que o termo performance a secas se
impón como nome común. O happening desaparece como prác-
tica recorrente; Gutai, accionismo vienés, Fluxus e Zaj quedan
como referentes de grupos históricos. A arte de acción queda
moi relacionada co pasado conceptual e ata algúns teóricos
diferénciana da performance por ser máis breve e concreta, e
mesmo chégase a supoñer que unha performance pode constar
de diversas accións. Dende o meu punto de vista é unha simple
cuestión de nomenclatura. Performance é máis anglosaxón,
máis internacional, e polo tanto parece que ao adoptar ese ter-
mo un asómase a un mundo máis grande ou con máis posibi-
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lidades (neste sentido é curioso ver como moitísimos novos ar-
tistas de todo o mundo adoitan recorrer ao inglés para titularen
as súas obras, aínda que o seu ámbito social cotián sexa outro
moi diferente e distante). 

Os actos, imaxes e situacións que se ven en moitas accións po-
den efectivamente parecerse moito ou ata ser literalmente idén-
ticos a outros xurdidos dos programas-lixo da televisión, a publi-
cidade, a terapia de grupo, a relixión ou a política, pero a súa
diferenza reside no contexto e na intención do artista, e este non
é só un principio da arte de acción senón de toda a arte contem-
poránea. O mesmo podería dicirse da súa relativa materialidade,
durabilidade etcétera. Respecto da posibilidade de documentar
a acción, queda claro que o documento, por máis exhaustivo que
sexa, non a substitúe nin restitúe, pero si pode referila suficien-
temente. Tamén temos que considerar que no proceso de docu-
mentar (e editar) tamén se está xerando unha nova obra. 

Evidentemente, moitas accións suscitáronse de forma antiartís-
tica, antiinstitucional e anticomercial, pero iso, por unha banda,
non afecta a todas as accións, e, por outra, non en todos os mo-

mentos históricos a institución representou nin a mesma cousa
nin o mesmo tipo de persoas. Sobre a comercialización, sería
interesante considerar que moitas persoas organizan negocios
simplemente para poder vivir, mentres que outras, quizais
dende posicións aparentemente menos comerciais (ONG,
caixas de aforros, entidades deportivas, por exemplo...) gozan
duns recursos que moitos negocios non lles proporcionarían. En
definitiva, na remuneración laboral e o negocio especulativo
existen moitos matices, tamén na arte. Que un traballo de ac-
ción non poida ser remunerado é máis unha cuestión de política
laboral ca de natureza do medio. 

En realidade a pregunta “Que é unha acción?” non ten unha
resposta única nin simple, e menos se entre os pregos desa pre-
gunta buscamos unha resposta á súa lexitimidade, porque, en
todo caso, a resposta sempre estará relacionada cun posiciona-
mento de quen pregunta, cunha toma de partido.

 




