
Pós-Gêneros : linguagens como atravessamentos de identidade performática

Entendendo  que  a  Performance  ainda  hoje  é  a  principal  linguagem  com
relação  a  transgressão  da  estética  no  campo  da  arte  tradicional,  e  pontuando  sua
“evolução”  a partir  dos tempos e dos contextos  históricos,  podemos chegar a  um salto
cognitivo acerca de reflexões da performance nos dias de hoje, ou mais precisamente dos
anos 90 pra ca, quando pouco-a-pouco a performance vai incorporando novos elementos
tecnológicos  e  gerando  uma  atmosfera  mais  cibernética  (cyberfuturista)  junto  as  suas
aplicações. Ou seja, se num primeiro momento o corpo por si só se bastava enquanto gesto,
enquanto  forma,  enquanto  linguagem,  hoje  ele  acopla  novas  mídias,  atuantes  como
“órgãos” trazendo ao gesto performático componentes físicos e de propagações digitais:
Uma Era da virtualização do gesto.

Desfrutamos de um campo de batalhas travadas pelos antepassados rebeldes,
que em suas próprias  versões da idéia  de “pós-identidade” (ainda que não conscientes
desse fato) levaram ao campo artístico (institucional) suas criações. E se as mesmas, um dia
tiveram um valor transgressivo, hoje, compõe substratos fundamentais para nossas próprias
criações. “O contemporâneo é aquele que não pertence a seu tempo” nos lembrava Flavio
de Carvalho.

Portanto pensar em pós-identidade aqui é também pensar em pós-humano,
em pós-humanidade - com nossas próteses e dispositivos conectados a um universo global,
onde podemos acessar e transmitir nossas novas narrativas, construídas no tempo presente
e  em  espaços  simulados  ou  reais.  Nos  tornamos  máquinas  desejantes  virtuais.  A
subjetivação  não  acontece  mais  apenas  pelo  contato,  mas  por  uma  cadeia  cíclica  e
rizomatica de contágios.

Se as primeiras 6 décadas do século passado serviram para um campo de
experimentação performático onde não se havia a clareza a respeito da performance como
linguagem, os últimos 30 anos produziram uma sequência de transformações essenciais e
consequentemente uma multiplicação na produção performática mundial. Nessas últimas 3
décadas  a  performance  deixa  de  ser  território  exclusivo  do  corpo,  para  incorporar-se  a
outras linguagens. E na mesma velocidade também passa a fagocitar  outras linguagens
dentro dos seus domínios.  O termo “performance” passa a se referir  como metáfora ao
“desempenho” aplicado a vários outros setores sociais.

Nosso  campo  de  recorte  nesse  projeto  é  justamente  transversalizar  esses
diversos  ambientes  híbridos  para  podermos  dissecar  de  maneira  referencial  esse  nosso
contexto atual. Portanto evocamos a partir daqui uma atividade de falas, escutas e trocas
com convidados do campo teórico, critico e artístico, nacional e internacional, para que de
maneira coletiva dissequemos algumas camadas da arte atual,  tendo a performance art
como essência pura de discussão e o ambiente contemporâneo e alternativo da cidade de
São Paulo  e sua cena urbana,  permeada de festas  e de  iniciativas  independentes,  com
convidados que representam destacada atuação nesses variados campos.

Se a Performance for um tabuleiro, a pós-identidade é o jogo.

Façamos de nossa crise de valores uma reafirmação acerca de nossos gestos,
e se não habitamos mais uma identidade social estática, performemos com as nossas mais
diversas realidades. 
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RASHAAD NEWSOME 
O artista nova-iorquino fala ao público sobre seu trabalho com Fine Art e performance
A participação de Rashaad Newsome contempla um enfoque acerca das translinguagens

artísticas  dentro  do  processo  performático.  Artista  multidisciplinar,  suas  performances

cruzam aspectos da cultura urbana do gueto com a Fine Art dos sistemas tradicionais da

arte contemporânea. 

De maneira hibrida suas performances aliam coreografia, arte sonora e plasticidade pop na

construção de um discurso performativo de imersão. A proposta é provocar um campo de

reflexões  acerca  da  ideia  de  justaposição  de  linguagens  e  refletir  sobre  a  condição  de

hierarquia no  establishment da Arte, com amostras de hip-hop e cultura pop com fortes



elementos visuais em suas composições.


