




A sentença replicada parcialmente no título deste texto 
aparece em  A Sociedade da performance :  a integração 
consumada,  livro que o artista Renan Marcondes 
publicou na ocasião de  Fundo Falso.  Completa-se 
conforme segue: a verdade é um momento do que 
é falso. Quebrá-la em vista de aproximações com 
os reajustes históricos, as montagens e injunções 
cabíveis ao tempo presente, concernentes ao ato de 
performar, equivale a experimentar o eixo que estrutura 
a exposição. Envolta em momentos de nebulosidade 
causados por inversões reais que estruturam verdades 
temporárias, leva a pensar em gestos e destroços 
embalados pelos  outros românticos , residentes de 
mundos obscuros que cultuavam uma idade média 
futurista.¹

Publicado no país do futuro, onde ideias medievo-
futuristas são forjadas desde quando a verdadeira 
farsa da  descoberta  foi espalhada aos quatro cantos, 
o livro se torna outro recurso para investigações sobre 
perspectivas que definem o  realmente invertido , em 
obras presentes na exposição. Ambas,  Timeline  e  Voo 
profissional , recorrem a processos que especulam 
a temporalidade de verdades e falsificações, assim 
como a passagem de uma coisa para outra. Na 
primeira, um pássaro-homem lança-se ao vazio. 
Trata-se de autorrepresentação como meio de figurar 
o outro em si. Eleito o corpo do artista, que toma 
posse de verdades alheias e falsificações comuns, a 
imagem conjuga alienações e êxitos com a ideia de 
performatividade. Trata-se de um campo minado, 

extensamente ampliado desde quando Caetano 
retratou o “macho adulto branco sempre no comando”, 
desempenhando sua performance em voos que 
encaram o outro de cima. De entrada, Yves Klein, em 
seu  Salto no vazio  ( Saut dans le vide, 1 960), aponta para 
o fato de que nada é permanente no voo, de modo que 
se faz necessário conhecer suas variações ao alçá-lo. A 
performance para foto destaca duas versões de vazios, 
tai s como são acolhidas no idioma do artista.  Vide e 
néant  são vazios distintos. O primeiro, presente na 
obra do artista francês, é substância e pode absorver 
impactos. É vazio acolchoado.  O outro recorre 
ao informe. É o infinito acolhendo o infinitesimal. 
Promovendo dois saltos, duas versões de vazios, Renan 
Marcondes apresenta dois pássaros em situações 
distintas. O primeiro triunfa, na altura dos olhos, em 
sua impecável aparição impressa sobre papel nobre. O 
outro, impresso sobre madeira, é acomodado no chão, 
encostado à parede.

Entendido como espaço poroso que esconde ideias 
em processo de fermentação,   Fundo Falso  altera 
enunciados, propõe diálogos diacrônicos com o 
verbete espetáculo, que deixa lugar à performance. 
Opta pelo trágico, a igual distância entre o otimismo 
e o pessimismo, conforme costuma dizer Michel 
Onfray. Consiste em colecionar o uso da palavra 
no cotidiano. Descontextualizada e impressa feito 
pele de arquitetura, aparece amontoada, de maneira 
a perder inteligibilidade. PROJETO INVISÍVEL Em  
Estação 4:   educativo para paredes, perde-se em seu 
uso excessivo: “a performance comparece como 
metodologia [...]

Renan Marcondes - no mundo  realmente invertido

1 Caetano Veloso. “ Outros Românticos”.  (Álbum  O Estrangeiro ), 1989.4 5



a performance de fato se realiza, em geral, em locais 
alternativos [...] engajamento urgente com o trabalho da 
performance [...] equipe de professores de performance 
da graduação [...] essa mesma performance 
demonstrava um desejo e vitalidade de existência.”

Performar não foge à ideia de Lenora de Barros ao 
espalhar a notícia de que procura a si mesma em 
meio a autorretratos realizados com distintas perucas, 
apetrecho que se assemelha ao bico de pássaro feito 
prótese, em  Voo profissional . De fato, há modalidades 
de performances que reconhecem o gesto apenas 
depois do salto no vazio. Diferentemente  de palavras 
que “parecem já preencher o que designam”, conforme 
diz Jacques Rancière sobre  levantes2,   performance, 
performar ou  performer , sendo tudo, qualquer coisa 
e todos,  constituem-se  de movimentos antagônicos 
e definições com prazo de validade. Proliferam 
comunidades polarizadas e erguem sociedades 
inventadas com o auxílio do verbo espetacular. 
De modo que performar, no sentido de desempenhar, 
funcionar, executar, carrega “uma positividade 
indiscutível e inacessível”, conforme dizia Guy Debord 
em  La Société du Spectacle  (1967). No livro de Renan 
Marcondes, no entanto, o verbo estabelece diálogo 
com figuras de horizontes variados, para quem é 
preciso “começar pela negação” ou, ainda, “não é  mais 
possível fazer performance” no sentido mencionado 
acima. Aliás, propõem: “se vocês desejarem, podemos 
passar para uma discussão”, antes que o sono seja 
interrompido e, ao acordar, descobrimos “que um 
sonho se transformou no pior dos pesadelos”. 
Vale considerar, nesta montagem, o procedimento de 

substituição cabível ao  Inominável  (1949), de Samuel 
Beckett, no qual o espetáculo também poderia dar 
lugar à performa nce, em trechos como: 
“espera-se que isso comece, a  performance  obrigatória, 
é demorada, ouve-se uma voz, talvez seja um recital, 
é isso a  performance , alguém que recita trechos 
escolhidos, testados, certos, uma matinê poética [...] 
é isso a  performance , não se pode sair, tem-se medo 
de sair, noutro lugar talvez seja pior, você se arranja 
como pode, apega-se à razão [...] é isso a  performance, 
esperar a  performance,  ao som de um murmúrio [...] 
e onde estão os outros  espectadores , você não tinha 
notado, na tensão da espera, que está só a esperar, é 
isso a  performance,  esperar só, no ar inquieto, que isso 
comece, que alguma coisa comece, que haja outra 
coisa além de você.” Cabeças solitárias performáticas, 
sociedade acefálica exigente, uma  à  espera da outra. 
Resultado, meta e prazo, eis o roteiro de performance.

O desempenho performático de  Timeline, s uas 
colagens   e o horizonte de testemunhas do ver sem ser 
visto, ou do não visto com os olhos abertos, narram o 
que René Char comenta: “se o homem não fechasse 
soberanamente os olhos, acabaria por não ver mais 
aquilo que vale a pena ser olhado.” Alinhados pelos 
olhos, dissecam o outro, perseguem a si mesmos 
como imagens dilaceradas. Declaram que a alte 
ridade muitas vezes é vítima da retórica performática. 
Encontros de Jackson Pollock com Tarsila do Amaral, 
do Papa a receber Andy Warhol, de Loie Fuller com o 
rosto de Madonna, ao mesmo tempo que o corpo de 
Flávio de Carvalho recebe um rosto anônimo, formam 
a gramática díspar da exposição.

2 Jacques Rancière. “Um levante pode esconder outros”. (Cat. Expo.).  Levantes.  
São Paulo: Sesc Pinheiros, 2017, p. 63.
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Não por acaso há espaço no livro  de  artista com a 
seguinte indicação: seu rosto aqui. Figurar a capa do 
livro em que cada página dupla reproduz a obra  Sin 
título. Saturno devorando a su hijo  ( Sem   título .  Saturno 
devorando seu filho ),   que Goya produziu nas paredes 
da Quinta del Sordo (Casa do Surdo), consiste em 
transformá-la no que representava o espelho para 
Eduardo Galeano. Cheios de gente  invisível , que vemos 
ao nos vermos refletidos. “Quando nos vamos, se vão?” 
—  pergunta.

Performar implica considerar o desmanche do ato 
enquanto atuamos, tal  Following Piece  (1969), realizada 
na ocasião de Street Works IV, em Nova Iorque. De fato, 
para Vito Acconci, tratava-se de estabelecer relações 
subjetivas e subjuntivas completadas no ato de seguir 
a si mes mo, à procura daquele que desconhece. Neste 
quadro, as hipóteses e variações da busca consistiam 
em seguir o outro, deixar-se levar pelo enigma que 
o carrega, interrompidas quando este chegasse a 
um espaço privado. Em  Peça de perseguição  (2018), 
Renan carrega partes de alguns experimentos que se 
encerram enquanto atuam: espera o encontro com 
o múltiplo de si, presente em  Procuro-me (2001), 
persegue o estranho à ma neira de Acconci até que 
esbarre com sua  selfie postada na web, o mesmo que 
ocorria em 1928, quando Claude Cahun realizava sua 
fotomontagem  Que me veux tu , apavorada com o 
estrangeiro habitado em si mesma.

Enquanto Joseph Beuys testemunha as investidas dos 
dançarinos de Yvonne Rainer, parece possível 
ouvi-los repetir seu não manifesto manifestando-se 

na  performance Estação 4 :  educativo para paredes: “ 
No to spectacle. No to virtuosity/ No to the heroic. 
No to the anti-heroic.” Não longe dali, Gillian Wea ring 
replica o lema de Hélio Oiticica como que a procurar a 
si mesmo:  seja marginal,    seja herói . Óculos ambulantes 
lixam paredes, quem sabe para retirar a catarata da 
prótese que, sabe-se lá quando, foi neles embutida. O 
olho que não vê pretende lixar, rasgar a superfície. Aqui 
vale me ncionar o que William Kentridge comenta sobre 
seu filme anamórfico  What Will Come  ( Has already 
Come)    - O que virá  ( Já veio ) (2007): “me interesso 
por máquinas que nos conscientizam do processo 
de ver e nos conscientizam do que fazemos quando 
construímos o mundo por meio do olhar.”

Talvez resida nesta conscientização do olhar o que  
Fundo Falso  provoca com seus óculos ceguetas. A lenta 
esfol iação da parede revela a tragédia de ouroboros a 
comer o próprio rabo. Lixá-la com próteses embutidas 
aos olhos sugere que retiremos a palavra performance  
enquanto  performamos . Com a visão ofuscada pelo 
equipamento inventado para aprimorá-la, quando 
deficiente,  ou para protegê-la, quando exposta à 
excessiva luz, —  outro fator que também provoca 
cegueira  — , o gesto equivale a morrer e respirar 
simultaneamente. O verbo substantivado nos textos, 
conjugado no ato, indica, inversamente, que a verdade 
está contida no resultado da ação. Por isso imagens 
geradas de  performances  dependem do olhar daqueles 
que a assistiram, mas não viram nada. Ou daqueles 
que apenas a verão como imagem. No fundo, falso ou 
verdadeiro, o que conta é performar para a imagem. 
Por isso a expectativa por espectadores para cada 
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gesto acometido no trivial segue preenchendo linhas 
do tempo. Esperas, calúnias, buscas, difamações, o 
velório como performance, a celebração como rito 
de passagem rumo aos super poderes do sujeito 
pássaro em seu voo rasante e fugaz. O Caetano de 
1989 é urgente: “reconhecer o valor necessário do ato 
hipócrita” diz muito sobre o que nos falta.

Josué Mattos
agosto 2018 
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1. Timeline, 2018
imagens referentes ao universo da performance 
encontradas na internet, dispostas em seu 
tamanho original e parcialmente alteradas
impressão sobre compensado
dimensões variáveis
[fragmento da obra]





3. PROJETO INVISÍVEL Estação 4: educativo para paredes, 2018
adesivo vinílico, óculos de lixa e ação sobre parede da galeria.
ação integrante da série performativa PROJETO INVISÍVEL 
dimensões variáveis
ativação da Estação 4: Selma Maria Barreto e Julia Cavazzini

Página anterior: 
2. Voo profissional, 2018
díptico fotográfico
impressão em papel algodão e compensado. 90x120cm (cada)
foto: Márcio Lauria Filho

4. A sociedade da performance: a integração consumada, 2018
edição de livro gratuito em 1000 unidades a partir do livro 
A sociedade do espetáculo, de Guy Debord
72 páginas, 13x15cm
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5. Peça de perseguição, 2018
impressão em papel algodão. 60x60cm (cada)
Foto: Márcio Lauria Filho
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1. Timeline, 2018

2. Vôo profissional, 2018

3. PROJETO INVISÍVEL Estação 4: educativo para paredes, 2018

4. A sociedade da performance: a integração consumada, 2018

5. Peça de perseguição, 2018
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Renan Marcondes
(São Bernardo do Campo, 1991) é artista e 
pesquisador. Seu trabalho compreende pesquisa 
prática e teórica em performance. Doutorando 
pela ECA USP com pesquisa sobre performance, 
neoliberalismo e presença. Seus principais projetos 
incluem Protetores de Proximidade Humana (prêmio 
Sesc MAJ 2015; Temporada de projetos do Paço 
das Artes; Prêmio aquisição 43º SARP), Como um 
jabuti matou uma onça e fez uma gaita de um de 
seus ossos (1º lugar no setor de performances da 
sp-arte; ProAC 2015). Atualmente desenvolve Zulmira 
Elizabeth, trabalho criado com o Prêmio de criação 
em residência do MIS SP. Já realizou residências 
no Instituto Sacatar (Bahia) e no CAAA (Guimarães/
Portugal) em 2017. Com seu trabalho teórico e prático, 
já participou de diversos eventos, como a Mostra 
VERBO de performance art, Bienal de dança do Sesc, 
MITsp, dentre outras. Suas exposições individuais 
incluem: Contra corpo (Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, 2015), O que o corpo abriga (CAAA, 2017) e 
Fundo Falso (Adelina Galeria, 2018). 
+ infos renanmarcondes.com

Josué Mattos
(Criciúma, 1982) é diretor artístico do Instituto Adelina. 
Graduou-se e concluiu mestrado em História da 
Arte e Arqueologia, na Universidade Paris X Nanterre. 
Em 2009, concluiu um segundo mestrado, em 
práticas curatoriais, na Universidade Paris I Panthéon 
Sorbonne. A convite do Sesc SP, concebeu o projeto 
Frestas - Trienal de Artes e assumiu a curadoria geral 
da primeira edição. Foi curador do Museu de Arte 
de Santa Catarina e recebeu o prêmio de curadoria 
do 6o Prêmio CNI SESI SENAI Marcantônio Vilaça. É 
responsável pela fundação do Centro Cultural Veras, 
em construção, na cidade de Florianópolis.
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Projetos

Nas páginas seguintes encontram-se os projetos 
recentes de Renan Marcondes, que se movimentam 
entre performance, coreografia e escultura. Dentro 
desse campo, são produzidos em parceria com 
outros artistas situações e objetos que alteram 
a movimentação do corpo, impedem gestos e 
representam condições bizarras ou patéticas da 
existência do homem, criando hipóteses nas quais o 
ser humano não mais se compreende como centro 
do mundo.
Na perspectiva destes projetos, a arte da performance 
não é vista como um espaço de liberdade e exibição 
de potência do corpo, mas sim como um campo 
possível para se experimentar o fracasso, a falência 
e o absurdo de estar sempre mediado por objetos e 
coisas para o encontro com o outro.
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Como um jabuti matou uma onça e fez uma gaita de 
um de seus ossos

Pesquisa, performance e livro: Renan Marcondes
Performer infiltrada: Clarissa Sacchelli
Provocadores: Artur Kon, Pedro Cameron e 
Clarissa Sacchelli
Preparadora corporal: Carolina Callegaro
Produção: Tetembua Dandara (1ª versão) e Melanina 
produções culturais.
Foto: Pedro Hurpia

Obra realizada com ProAC primeiras obras de dança e 
premiada no setor de performances da sp-arte 2016.

A performance apresenta, em um loop coreográfico, 
um corpo masculino subjugado por um objeto: um 
sapato de salto alto laranja cujo salto é uma estaca 
de 30 centímetros. Impossibilitado de ficar em pé e 
ocupar uma posição ereta entendida como masculina 
e dominadora, esse corpo transita coreograficamente 
de maneira lenta pelo plano horizontal.
Nesse trabalho se busca incorporar ao mesmo tempo 
duas figuras complexas: o artista Andy Warhol e Valerie 
Solanas, escritora feminista conhecida por sua obra, 
mas também por tentar matá-lo à tiros. Andy Warhol 
se encontra na repetição seriada dos gestos, no 
masculino que se funde ao feminino e no fascínio pelo 
sapato de salto alto, que figura em toda a produção 
inicial do artista. Solanas está presente no olhar direto 
e desafiador para o público - que surge em meio à 
coreografia -, mas também em um libreto que trabalha 
com conteúdos de sua obra, entregue ao público 
por uma performer infiltrada, enquanto sussurra uma 
frase secreta em seus ouvidos.
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Projeto Invisível, 2017

Projeto de Renan Marcondes (em desenvolvimento)
confecção dos objetos: Zang

Performers (estação 1): Carolina Callegaro e Tetembua Dandara
Performers (estação 2): Cauê Gouveia e Chico Lima
Filmagem e vídeo (estação 2): BRUTA Flor Filmes
Performer (estação 3): Renan Marcondes
Foto: Cacá Bernardes

Apoio: Sesc Belenzinho, SP Escola de Teatro, OMA Galeria, 
Instituto Adelina

PROJETO INVISÍVEL compreende uma série de ações 
para espaços públicos e privados, tendo o objeto 
óculos como disparador de uma relação estranhada 
entre público e performers. Os óculos materializam 
o direcionamento do olhar dos performers mas 
impedem a troca de olhares.

O projeto é pensado a partir de Estações de Trabalho: 
desenvolve-se de forma episódica, entendendo toda 
experimentação ao mesmo tempo como um ensaio 
para uma futura forma final e uma abertura específica. 
Com ações diversas a cada nova execução, responde 
a cada contexto no qual o se insere com vivências, 

palestras, manifestações silenciosas e programas 
performativos que têm sempre a impossibilidade de 
visão como problema central.

É um trabalho de opacidades, de negações, de 
comunicação fracionada, que busca forçar outros 
modos de relação entre sujeitos, assim como a criação 
de outros recursos para o entendimento mútuo. 
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Protetores de Proximidade Humana, 2016 Projeto de Renan Marcondes (em desenvolvimento)
Filmagem e edição por BRUTA Flor filmes
Confecção dos objetos: Zang & Zagatti

Performers (protetor de proximidade humana para valsa - 
vídeo): Carolina Callegaro e Clarissa Sacchelli
Performers (protetor de proximidade humana para beijo - 
vídeo): Artur Kon, Carla Massa, Carolina Callegaro, Chico Lima, 
Tomás Decina, Marilene Grama, Tetembua Dandara.
Performers (protetor de proximidade humana para valsa - 
modo demonstrativo): Carla Massa, Carolina Callegaro, 
Isis Andreatta

Apoio: SESC Ribeirão Preto, SESC Paulista, Temporada de 
Projetos do Paço das Artes
Agradecimento: Oficina Cultural Oswald de Andrade, MARP

Os Protetores de Proximidade Humana compreendem 
uma pesquisa que intercala expografia, escultura 
e vídeo. A partir da criação de objetos fictícios que 
separam ações básicas realizadas em conjunto (como 
transar, beijar, dançar), é desenvolvida uma série de 
dispositivos institucionais - como textos, vídeos, 
réplicas e catálogos - que situam a criação desses 
objetos em um futuro próximo, apresentando-os 
não apenas com caráter de obra, mas também como 
documentos museológicos
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