
Os eventos de arte de acción en España como lugares de encontro, 
produción, exhibición e reflexión

A acción e a institución
A arte de acción é un modo de facer que encerra numerosas particularidades e 
que se desenvolveu á marxe dos circuítos oficiais da arte onde outras prácticas 
atoparon calor e refuxio. A propia esencia da acción quizais funciona como 
unha condena que inexorablemente impide que esta anárquica expresión se 
desenvolva ao amparo dun paraugas institucional. As persoas que traballamos 
neste campo sabemos que este acubillo oficial pode constrinxir e quizais 
estandarizar determinados aspectos da acción, pero debemos recoñecer que 
tamén pode outorgar estabilidade, desenvolvemento e continuidade. Despois 
de décadas a través das cales a performance en España describe un irregular 
electrocardiograma, seguimos sen atopar unha plataforma estable dotada dun 
apoio institucional sólido que axude a dignificar a práctica e que lle permita 
unha definitiva consolidación no panorama cultural do noso país. Podemos 
sospeitar que manter este indómito carácter puidese beneficiar a saúde xeral 
da performance. É por iso importante non deixarnos «domesticar» pero parece 
máis que evidente que a arte de acción necesita unha estrutura férrea máis  aló 
do voluntariado e a infinita dispoñibilidade de moitas persoas que o dan todo a 
cambio de moi pouco. No entanto, somos conscientes de que a acción pode 
tropezar con estériles requisitos que impón unha normativa oficialidade e iso 
podería levar unha perda de frescura, de liberdade ou de xesto espontáneo; 
ingredientes que contribúen a modelar unha expresión moi afastada doutro tipo 
de procesos contemporáneos da arte. Pagará a pena correr ese risco? Haberá 
un punto medio na desgastada dicotomía que enfronta a autoxestión fronte á 
institucionalización? 
Fronte a estas cuestións debemos advertir que o institucional non sempre debe 
implicar domesticación ou estancamento, entre outras cousas porque a 
institución son as  persoas e as persoas somos de moi diverso perfil. É lícito 
traballar ou colaborar desde/co marco institucional porque este é o que debe 
estar ao noso servizo. É un ben público, todos nós mantémolo cos nosos 
impostos e, por tanto, a todos nos pertence. Considero necesario facer unha 
inversión dos termos para conseguir desvincular a idea que relaciona o estar 
dentro do institucional como algo ”vello” e o feito de estar á marxe da institución 
como algo máis interesante porque é máis ”libre” e máis ”progre”. Resulta máis 
construtivo esquecernos dos  binomios simplistas e saber aproveitar todo un 
aparello institucional público que, repito, se fabricou para servirnos, non para 
machucarnos. Por iso, debemos ser capaces de xestionar un evento autónomo 
e de calidade nos seus contidos coa axuda dun soporte oficial. Debemos de ser 
quen de profesionalizar a arte de acción ata o punto de que poidamos facer 
que a performance neste país constitúa algo máis que pasalo ben nunha 
reunión de amigos; conseguir transformar o impreciso concepto de “arte oficial” 
ata dotalo dun significado positivo e esperanzador. É certo que en moitas 
ocasións a experiencia nos fala desde outro punto de vista e a burocracia e a 
pouca sensibilidade dalgúns tecnócratas  deixan pouca marxe para a creación e 



o entusiasmo. Pero, precisamente aí, debe radicar o noso empeño e desde esa 
posición conseguirmos que autonomía, arte, calidade e institución camiñen 
paralelos. A experiencia dinos que -en ocasións- é moi arduo facer entenderlle 
ao “funcionario de sempre” os eixes que consolidan o teu proxecto e o 
importante que é levalo a cabo máis aló da fotografía oficial ou a aparición dos 
logos do ministerio no programa. A pesar de que estamos ante unha moi difícil 
tarefa, pois parece que os ventos non sopran a favor, considero que paga a 
pena o esforzo, xa que seguramente é máis  o que temos que gañar que o que 
imos perder. 

Doutra parte, é certo que no Estado español gozamos de gloriosas 
experiencias levadas a cabo polo que Nelo Vilar denomina “criptoartistas” que a 
finais do século pasado configuraron un panorama diverso, rico e entusiasta.1 
Lembremos proxectos xa históricos  como o Espazo “P”, Circo Interior Bruto, o 
colectivo ANCA ou o Ollo Atómico, que tras anos de existencia, moito esforzo e 
tesón, lograron visibilizar un conxunto de interesantes propostas fóra dos 
circuítos oficiais  da arte. Ben é certo que o contexto social e histórico era 
diferente ao actual e, por aquel entón, o futuro aínda se vivía con esperanza e 
os proxectos  impregnábanse de moita alegría e efervescencia, xa que se 
deixaba definitivamente atrás  unha historia infestada de zonas de penumbra, 
grandes perdas e moita represión. Parece evidente, entón, que existiron e 
existen algunhas boas aventuras curatoriais  que se levan a cabo fóra do 
paraugas institucional; aventuras das  cales deberiamos ser capaces de extraer 
os aspectos positivos  para aplicalos a novas estruturas de novos tempos. Con 
todo, e do mesmo xeito que podemos aprender do positivo, tamén debemos 
facer un exercicio de autocrítica e saber detectar as  fisuras e desgastes que 
neste tipo de criptoeventos se producen. 

Con certa frecuencia, a posta en funcionamento deste tipo de proxectos 
aliméntase do traballo de persoas anónimas que non poden resistir o desgaste 
de dalo todo e acaban rebentando antes do esperado. Nesta fase o proxecto 
derrúbase e vese abocado ao esquecemento. O que podería ser un proxecto 
de calidade, morre moito antes de tempo e esgótase de xeito prematuro. Outro 
factor que xoga en contra é o reducido grupo de público que ten acceso á 
proposta. Pensemos que se a arte obxectual contemporánea se dirixe a unha 
minoría preparada para entendela, a arte de acción é bastante máis restritiva e 
non acaba de atraer un público que si pode ir ao museo pero que de cando en 
cando se achega para experimentar unha performance. Esta situación chega a 
ser alarmante pois, ademais de poucos, son sempre os mesmos. 
Normalmente, neste círculo familiar carécese de crítica, o que impide o 
desenvolvemento e provoca un radical empobrecemento dos resultados. Así, a 
escasa difusión induce -como nun círculo vicioso- a unha perenne invisibilidade 
que non axuda á aceptación e ao deleite da arte de acción por sectores máis 
amplos da sociedade. É como vivir nun búnker sen que haxa unha clara alarma 

1Cfr. Nelo Vilar: “Marginales y criptoartistas: arte paralelo y arte de acción en el Estado español en los años 90”, en 
José A. Sánchez e José A. Gómez (coord.): Práctica artística y políticas culturales. Algunas propuestas desde la 
Universidad. Murcia: Universidad de Murcia, 2003, pp. 113-128.
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nuclear. Logo de facer estas  observacións, queremos subliñar o traballo 
entusiasta de moitas persoas que se involucran en experiencias  deste tipo. Así, 
non nos gustaría acabar esta introdución sen recoñecer e aplaudir o esforzo 
incondicional das persoas que poñen en funcionamento un evento sumando 
forza de vontades e sen ningún tipo de axuda oficial. Merecen todo o noso 
respecto as persoas  que edifican proxectos co seu esforzo e dedicación sen 
esperar ningún tipo de remuneración; só recollen o que Bourdieu chama o 
capital cultural. En moitas ocasións, estas iniciativas contan unicamente coa 
boa vontade de persoas frescas, persoas que non están esgotadas; mocidade, 
en definitiva, a que a ilusión aínda a alimenta. Pero… coidado! porque a boa 
vontade ten un límite e a ilusión como alimento acaba sen avisar. 

Encontro, produción, exhibición e reflexión

Como xa comentamos, a performance presenta certas peculiaridades que a 
converten nunha rara avis da práctica artística. O seu carácter anticomercial 
mantívoa fóra dos circuítos  museísticos e fóra tamén do propio mercado da 
arte, o que contribuíu á súa escasa visibilidade nos circuítos oficiais do sistema. 
É común que a arte de acción tenda a utilizar plataformas que poderiamos 
chamar alternativas e que funcionan como canle de difusión e exhibición. Neste 
sentido, a evolución da arte de acción en España márcanos diferentes etapas 
que englobaron formatos moi variados e interesantes. A partir dos oitenta e, 
sobre todo na década dos noventa do século pasado, proliferaron os encontros 
máis ou menos efémeros, realizados con escasos medios económicos, moito 
esforzo e cunha gran presenza no seu contexto máis inmediato.2  Son 
experiencias das que non nos debemos esquecer e que tiveron e teñen a súa 
importancia, xa que dan a coñecer o medio (aínda que sexa de maneira local) e 
funcionan como aglutinador das persoas que aos poucos se van interesando 
pola práctica da acción. Ademais, todas estas propostas -incluídas as moi 
modestas e as máis oficiais- serviron de caldo de cultivo para poder levar a 
cabo os numerosos festivais que hoxe abundan na península e que constitúen 
unha cita inescusable para as persoas que estamos interesadas neste tipo de 
expresión. Nestes momentos existen en España máis de doce encontros 
estables de performance repartidos por toda a xeografía. Hainos de moi diverso 
formato, procedementos e obxectivos. Esta heteroxeneidade resulta altamente 
interesante, pois  achega riqueza ao panorama da acción en España e a súa 
diversidade contribúe a que a arte de acción se manteña en moi bo estado de 
saúde. Pero hai algo que me resulta máis  transcendente se cabe: a existencia 
destes numerosos festivais contribúe a manter viva unha práctica que, doutro 
xeito, tería escaso protagonismo xa que se vería relegada a pór a nota 
“exótica” en determinadas inauguracións ou como abreconcertos  en todo tipo 
de eventos. Por sorte, algúns destes  festivais están xa consolidados e 
constrúen unha base consistente desde onde podemos comezar a estudar e 
desenvolver creativamente a performance. Na miña opinión, catro son os 

2Lembremos o colectivo ANCA, as revistas Fuera de banda e Caminada, ciclo Performatori, Zona de Acción Temporal 
(ZAT) ou o Circo Interior Bruto (CIB).



grandes alicerces sobre os que se asentan os encontros de arte de acción que 
hoxe temos no Estado español: encontro, produción, exhibición e reflexión. 

Encontro. O marco temporal dos  diferentes festivais  fai que se dean cita nun 
lugar e nuns días determinados un público que, ademais  de poder asistir a un 
gran número de accións concentradas nun mesmo espazo, pode intercambiar 
opinións, ideas e en moitas ocasións falar do desenvolvemento doutros 
proxectos que crecen ou xorden por mor deses encontros. Se estamos a falar 
de público “non iniciado” é igualmente positivo, xa que para moitos deles é a 
primeira oportunidade de achegarse á arte de acción envolvidos nunha 
atmosfera moi propicia á comunicación e intercambio de ideas e opinións. Para 
as persoas que ademais nos dedicamos á xestión, estes festivais  funcionan 
como unha bombona de osíxeno, pois mantéñennos en contacto e estimulan a 
colaboración e o entendemento; dous eixes que, ademais de enriquecer os 
nosos respectivos programas, permiten economizar recursos gañando en 
calidade e contidos. Ademais, para os  artistas que acoden convidados a 
participar nestes  festivais é tamén unha moi boa oportunidade para pórse ao 
día do que está a pasar no mundo da acción en España. Sirva como exemplo 
La Muga Caula, un dos festivais onde o atoparse, compartir e participar se 
converte nun feito natural. O festival, dirixido polo artista e crítico catalán Joan 
Casellas, desenvólvese na localidade de Les Escaules no Alt Ampurdá. Con 
sete edicións no seu haber, convértese nun dos festivais de referencia do 
Estado español. Ademais do seu coidado programa, debemos destacar a 
magnífica atmosfera que se consegue crear nos tres ou catro días que duran 
as xornadas. Ao transcorrer nunha pequena vila, o público, os artistas e a xente 
local conviven intensamente durante o festival. Moita xente desprázase a Les 
Escaules e -grazas á boa xestión da súa organización- queda na vila ata que o 
festival finaliza. Así, as persoas asisten xuntas ás performances pero tamén se 
comparte a comida, o paseo ou a cunca de café con intensa conversación. O 
que acontece en Les Escaules é digno de coñecer e non só pola indubidable 
calidade das  propostas, senón pola calor humana que alí se produce e que é 
tan necesaria nestes días.

Xunto ao factor encontro, a produción e a exhibición constitúen outros dous 
alicerces esenciais dos festivais de arte de acción que temos hoxe en día en 
España. Ambos  os dous son importantísimos, pois  grazas a eles o proxecto de 
acción pode chegar a ser algo real de maneira periódica e nun lugar estable. 
Normalmente, nos festivais cóntase cun pequeno orzamento destinado á 
produción das performances. Este apartado é de grande axuda para o artista 
que, ademais de obter un rendemento económico polo seu traballo, opta a 
unha subvención para facer realidade ese proxecto. Ben é certo que a 
performance, tal e como apunta Esther Ferrer, pódese facer con case nada, e 
que as accións -como regra xeral- non necesitan dunha produción custosa ou 
sofisticada. Dentro desta produción inclúense tamén os honorarios que se lle 
paga a cada artista que, como sinala Joan Casellas nun texto incluído no 
presente catálogo, deben constituír un código ético irrenunciable. Por outro 



lado, a exhibición das performances en todo tipo de espazos -desde 
institucións ao espazo urbano- outórgalle visibilidade á práctica e dáa a 
coñecer ao gran público que, desgraciadamente, aínda non sabe situar as 
coordenadas da acción. Pola súa ductilidade, a performance pode encaixar en 
todo tipo de localizacións e, como sabemos, o propio contexto físico onde se 
desenvolve a acción acaba achegando gran significado. 

Contenedores e Acción! MAD son dous festivais  consolidados que coidan con 
mimo a produción e a exhibición das performances que presentan. 
Contenedores, dirixido por Rubén Barroso, desenvólvese en Sevilla desde hai 
doce anos. Presenta un programa moi heteroxéneo utilizando varias sedes 
para realizar as  performances. Ten carácter internacional e, ademais, 
desenvolve unha intensa actividade na investigación mediante a edición de 
publicacións especializadas, foros  e debates.3  Por outro lado, Acción! MAD 
lévase a cabo en Madrid desde o ano 2003 e na actualidade alcanzou oito 
edicións. Xunto a Contenedores, é unha cita inescusable para todas as persoas 
interesadas na performance. Tenta abranguer un espazo xeográfico amplo 
presentando artistas internacionais xunto a creadores que están a traballar no 
Estado español. Ten unha extensa rede de persoas colaboradoras que 
proceden de ámbitos institucionais, do mundo da arte e asociacións e festivais 
internacionais de arte de acción. As  edicións que van desde 2003 a 2010 foron 
dirixidas por Nieves Correa e Hilario Álvarez e a edición de 2011 foi dirixida por 
Nieves Correa e coordinada por Yolanda Pérez. Nesta última edición o festival 
contou con diferentes apartados dedicados cada un deles a diferentes 
intereses dentro da práctica da performance. 

Chegamos á reflexión como o último alicerce sobre o que se edifica a 
complexa estrutura de festivais de arte de acción en España. En maior ou 
menor medida, poderiamos dicir que a totalidade dos festivais inclúen a 
reflexión como un necesario espazo teórico onde poder investigar sobre a 
performance. Consideramos este espazo prioritario xa que, como sabemos, a 
acción carece dunha análise en profundidade que estude a súa difícil 
morfoloxía e que dea conclusións  sobre o seu devir nos últimos anos. 
Recoñecemos que o feito de presentar proxectos de arte de acción xa implica 
en por si unha reflexión, pero gustaríanos sinalar que pode chegar a ser 
especialmente frutífero abrir espazos dentro dos festivais onde o pensamento 
sexa o protagonista e a performance se presente como obxecto de estudo. 
Neste sentido, consideramos que o festival FEM, dirixido por Denys Blacker 
desde o ano 2004, é un excelente exemplo de rigor na investigación da 
performance. Ademais  de acoutar o campo de estudo cara á produción de arte 
de acción levada a cabo exclusivamente por mulleres, desenvolve espazos 
teóricos, presenta o traballo de artistas  internacionais e realiza talleres ou 
seminarios de carácter internacional.4 

3Cfr. Rubén Barroso (ed.): Casos de estudio. Cuadernos de arte de acción. Sevilla: Ed. La Acción Visible, 2007.
 Contenedores. Muestra Internacional de Arte de Acción. Una década de performance en Sevilla (2001-2010).

4Neste sentido, lembremos o que realiza en colaboración coa cátedra de Arte Contemporánea e Cultura da Universitat 
de Girona e que levou por título: Symposium of the European Live Art Archive. Celebrouse na sala de graos da 
Facultade de Letras da Universitat de Girona durante os días 1, 2 e 3 de febreiro de 2012.
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Non me gustaría acabar este apartado sen agradecer a posta en 0
funcionamento do resto de festivais que -por cuestión de tempo e espazo- non 
puiden nomear aquí. Considero que é de vital importancia a existencia de todos 
eles, dos  seus diferentes formatos e obxectivos e das súas heteroxéneas 
programacións elaboradas con rigor, esforzo e un grande interese. Así mesmo, 
paréceme oportuno lembrar a creación da plataforma Redacción, unha 
asociación que na actualidade agrupa un bo número de persoas e colectivos 
cuxo obxectivo fundamental é abrir espazos para atoparse, producir, exhibir e 
reflexionar sobre a acción. A todos eles, grazas.5 

Chámalle X 2011: o son como ferramenta

Dentro do marco delimitado con anterioridade, Chámalle X chega á súa oitava 0
edición propondo o son como eixe vertebral dos traballos presentados. A 
sonoridade na súa concepción máis ampla ofrece un amplo abano de 
posibilidades que poden camiñar cara á música, o berro, a voz, a palabra etc. 
Baixo este paraugas situáronse as accións que Chámalle X presentou en 2011 
e seguindo este fío condutor tivemos desde poesía sonora ata unha mestura 
intelixente de performance e software. Como sabemos o sonoro foi e é unha 
ferramenta fundamental na práctica artística. Polo menos desde as vangardas 
históricas ata a contemporaneidade temos valiosos exemplos de como o son, o 
ruído, a palabra poden construír significado máis aló dos códigos 
comunicativos da linguaxe ordinaria. 

Un ano máis  na sección de país convidado tivemos a honra de contar con tres 
artistas marroquís: Othman Fekraoui, Omar Saadoune e Karim Kharbaoui. 
Estes tres creadores achegaron o escorregadizo panorama da arte de acción 
en Marrocos e mostraron o mellor da súa produción. Ademais de presentar 
accións tamén participaron nunha mesa redonda que analizou o panorama da 
arte no seu país. Como novidade nesta sección, colaboramos co festival 
Acción! Mad de Madrid ao programar conxuntamente os tres artistas de 
Marrocos dentro dos dous  festivais. Deste xeito, xunto á importante axuda 
prestada pola Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, inauguramos unha 
ponte de apoio co coñecido festival madrileño. 

Cumprindo o noso obxectivo de mostrar o máis interesante do panorama da 
acción no Estado español, contamos coas valiosas achegas de artistas  que 
desenvolven un intenso labor dentro do campo do performativo. Así nos 
deleitamos cos proxectos de Berio Molina, anananananan, Sabela Peinado 

5REDACCIÓN celebra un congreso anual chamado USUAL. A súa segunda edición foi o 20 de novembro de 2011 en 
Matadero (Madrid). As estruturas e persoas presentes no congreso foron Abastos (Ana Gesto, Santiago de 
Compostela); Abierto de Acción (Domix Garrido, Murcia); Acción! MAD (Nieves Correa e Yolanda Pérez, Madrid); Arrt 
D’Accio (Ana Higueras, Ángela García e Bartolomé Ferrando, Valencia); ARTÓN (Ana Matey, Madrid); Chámalle X 
(Carlos Tejo, Pontevedra); Contenedores (Rubén Barroso, Sevilla); La Más Bella (Pepe Murciego, Madrid); Gresol 
(Denys Blacker, Girona); La Muga Caula (Joan Casellas, Girona); L’Ovella Vermella (Joan Pascual, Tarragona); Art 
Caudete (Luis Elorriaga, Albacete); Bokaccion (Blanka Palamos, Madrid); Bokaccion (Jorge Gallego, Madrid); 
Cabezabajo (Isabel León e Isidro López Aparicio, Granada); ELAA (Denys Blacker, Girona); Poéticas para unha vida 
(Julio Fernández, Vigo). Fóra de Redacción lembremos o traballo de Valentín Torrens á fronte de “Territorio 
performance”, unha sección do festival multidisciplinario Periferias, que se levou a cabo en Huesca e que este ano 
alcanza a súa duodécima edición. 0anl
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Casal, Belen Chorén e Lucía Peiró. Esta última presentou a súa acción dentro 
da colaboración que acostumamos levar a cabo co MARCO6  de Vigo. Unha 
edición máis,  Chámalle X quere agradecer o sustento incondicional da 
Universidade de Vigo a través da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, ao 
festival Acción! MAD, ao MARCO de Vigo e a todos os artistas que coas súas 
propostas fixeron posible que outro ano de Chámalle X sexa unha realidade. 0

6	  Museo de Arte Contemporánea de Vigo
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