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Arte	  como	  registro,	  registro	  como	  arte:	  	  
performances	  na	  Pinacoteca	  de	  São	  Paulo	  

	  
Local:	  Pinacoteca	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	  –	  Gabinete	  de	  papel	  (subsolo)	  –	  1	  sala	  
Período:	  16	  de	  julho	  a	  25	  de	  setembro	  de	  2011	  
Curadoria:	  Ana	  Paula	  Nascimento	  e	  Gabriel	  Moore	  
	  
Exposição	  realizada	  em	  parceria	  entre	  o	  Núcleo	  de	  Pesquisa	  e	  CríNca	  em	  História	  da	  Arte	  e	  o	  
Centro	   de	   Documentação	   e	   Memória	   da	   Pinacoteca	   (Cedoc).	   A	   parNr	   das	   lacunas	  
documentais	   existentes	   no	   Cedoc,	   esta	   exposição	   –	   fortemente	   baseada	   em	   pesquisa	   no	  
histórico	   do	   próprio	  museu	   e	   no	   contato	   com	   os	   agentes	   atuantes	   no	   período	   –	   buscou	  
explicitar	   o	   papel	   da	   Pinacoteca	   como	   espaço	   de	   criação	   de	   vanguarda	   na	   cidade	   de	   São	  
Paulo	   nos	   anos	   de	   1980	   e	   a	   relação	   entre	  museu	   e	   arNstas	   naquele	   período.	   Para	   tanto,	  
foram	   realizadas	   uma	   série	   de	   entrevistas	   com	   os	   diretores	   e	   arNstas	   que	   realizaram	  
performances	   no	   período,	   coleta	   de	   material	   junto	   aos	   arNstas,	   pesquisa	   em	   outras	  
insNtuições	   (Museu	   de	   Arte	   Contemporânea	   da	   Universidade	   de	   São	   Paulo,	   Museu	   da	  
Imagem	  e	  do	  Som	  de	  São	  Paulo	  e	  Centro	  Cultural	  São	  Paulo),	  consultas	  informais	  com	  outros	  
personagens	  do	  período	  (frequentadores	  de	  casas	  noturnas	  como	  o	  anNgo	  Madame	  Satã,	  o	  
Carbono	   14	   e	   o	   Ácido	   PlásNco;	   ou	   espaços	   alternaNvos	   que	   abrigavam	   fesNvais	   de	  
performances	  como	  a	  Funarte).	  	  



A	  exposição	  foi	  organizada	  da	  seguinte	  maneira:	  parede	  com	  reproduções	   fotográficas	  de	  
eventos	  ocorridos	  na	  Pinacoteca	  e	  apresentação	  em	  telão	  das	  performances	  realizadas	  na	  
Pinacoteca	   das	   quais	   conseguimos	   registros;	   cronologia	   sobre	   os	   eventos	   realizados	   na	  
Pinacoteca	   (performances,	   instalações,	   exposições	   ambientais	   e	   mostras	   xerográficas)	   e	  
aNvidades	  semelhantes	  realizadas	  em	  outras	  insNtuições	  da	  cidade	  no	  período;	  vitrine	  com	  
a	  parte	  documental;	   íntegra	  dos	  depoimentos	  exibidos	  em	  aparelhos	  de	  DVD	  e	  um	  vídeo	  
editado	   das	   entrevistas	   com	   duração	   de	   cerca	   de	   uma	   hora.	   Também	   foram	   exibidas	  
algumas	   obras	   que	   fazem	   parte	   do	   acervo	   ardsNco	   e	   que	   tem	   relação	   direta	   com	   as	  
performances	   realizadas	   na	   Pinacoteca.	   Para	   que	   o	   material	   não	   se	   dispersasse	   até	   a	  
realização	   de	   um	   catálogo	   foi	   criado	   um	   blog	   sobre	   a	   exposição	   (<hfp://
www.blogpinacoteca.com.br>)	   e	   como	  eventos	  paralelos	   foram	   realizadas	  duas	  palestras:	  
“MAC-‐USP	   e	   a	   Pinacoteca	   na	   década	   de	   1970:	   espaços	   de	   resistência?”,	   pela	   Prof.a	   Dr.a	  
Dária	  Jaremtchuk,	  e	  “Performance	  em	  museu:	  desafio	  à	  formação	  de	  coleções	  de	  arte”,	  por	  
Adrienne	   Firmo	   (a	   parNr	   de	   sua	   dissertação	   de	   mestrado).	   Por	   fim,	   Theo	   Werneck	   foi	  
convidado	  a	  fazer	  uma	  nova	  performance	  e	  foi	  apresentada	  na	  Pinacoteca	  em	  única	  edição	  
a	  performance	  Grafite	  efêmero	  III	  –	  rito	  de	  passagem	  no	  ar	  –	  2011.	  
Foram	  entrevistados	  os	  seguintes	  diretores:	  Aracy	  Amaral,	  Fábio	  Magalhães	  e	  Maria	  Cecília	  
França	  Lourenço.	  Dos	  arNstas:	  Gabriel	  Borba,	  Otávio	  Donasci,	  Theo	  Werneck,	  Celina	  MiNe	  
Fujii,	  Genilson	  Soares,	  Grefa	  Sarfaty,	  José	  Roberto	  Aguilar	  e	  Ivald	  Granato.	  
Na	   cronologia	   foram	   entremeados	   os	   cartazes	   de	   eventos	   e	   vídeos	   (sem	   som)	   de	   outras	  
performances.	  
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2
arte como registro, registro como arte: 

performances na Pinacoteca de São Paulo
comunicação visual - V. 203 

11/07/2011
©

  

parede de chamada
visualização do plano geral
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parede de chamada
visualização detalhada
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parede de chamada
visualização dos logotipos
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performances	  
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mural de fotos
visualização parcial

textos recorte de vinil adesivo
imagens impressas sobre  
vinil adesivo fosco refilada
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módulo	  curadoria	  

Projeto	  final	  do	  mural	  de	  registros	  das	  
performances	  
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visualização do plano geral

cedoc
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2º sem. Iniciadas as atividades da Funarte, operando 

juntamente com o Instituto Nacional de Artes 

Plásticas (Inap).

O Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do Idart inicia 

um conjunto de pesquisas durante 1976 e 1977, sob a 

temática Arte em São Paulo, dentro e fora do sistema.

O urubu eletrônico, de Ivald Granato, no Teatro 

Municipal. O artista cria a Granato’s Productions; 

Loris Machado participa do empreendimento.

jul. Fundação da Cooperativa Geral para Assuntos de 

Arte, por Gabriel Borba Filho e Maurício Fridman.

1
9

7
6

1
9

7
5 XL-250, performance de Ivald Granato na Fundação Armando 

Alvares Penteado.

mai. É criado o Departamento de Informação e Documentação 

Artística (Idart), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. 

O Idart reúne a Biblioteca de Arte e a Discoteca, já existentes, 

a um Centro de Pesquisas sobre arte brasileira.

dez. Criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte), vinculada 

ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC).

dez. Aracy Amaral assume a direção da Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, permanecendo no cargo até outubro de 1979. Na sua 

gestão, com o objetivo de transformar a Pinacoteca num centro 

cultural ativo, realiza a implantação de cursos; cria o “Destaque 

do Mês”, que procura destacar uma obra do acervo para 

refl exão; organiza exposições de arte contemporânea; publica 

boletins informativos e catálogos; organiza atividades didáticas 

tais como ateliê de artes plásticas para adolescentes e curso de 

desenho com modelo-vivo; promove reformas nas dependências 

da Pinacoteca, organiza um pequeno auditório e ativa o espaço 

da arena para diferentes tipos de apresentações.

1
9

7
7 José Roberto Aguilar recebe prêmio especial na 

14ª Bienal de São Paulo com A transformação 

permanente do tabu em totem; também apresenta 

Espaço de performance.

Criado o Espaço A e B no MAC-USP para 

apresentação das diversas linguagens de 

vanguarda (arte em processo, performances 

e apresentações de arte conceitual).

mar. Genilson Soares e Francisco Iñarra no 

Espaço B do MAC-USP.

abr. Gabriel Borba Filho no Espaço B do MAC-USP. 

São apresentados também Jaula da anta e Pequeno 

mobiliário brasileiro.

25 jun. Vídeo no MAC – José Roberto Aguilar e 

Gabriel Borba Filho exibem trabalhos em vídeo e 

participam de debate no Espaço B do MAC-USP.

29 set. Poéticas visuais, MAC-USP: destinada 

a trabalhos caracterizados pela interseção de 

linguagem e princípios operativos do artista. Na 

mostra, o público tinha acesso, por meio de xerox,

a exemplares da maioria dos documentos exibidos.

set. Performance de Marta Minujín no MAC-USP.

Propostas do mês: Casos de sacos (Cildo Meireles), 

Fonte cubo-d’água (Marcello Nitsche), Rato, ex-

javali (Antonio Hélio Cabral), Concordas, discordas 

(Maurício Fridman), Testarte (Vera Chaves Barcellos), 

Lugar comum (Mário Ishikawa), Em pauta (Ivens 

Machado) e Fundo infi nito (Mário Cravo Neto).

1
9

7
8 12 jun. We are the Revolution – My name is not Joseph Beuys, performance 

de Ivald Granato no MIS.

5 nov. Mitos vadios, evento idealizado por Ivald Granato, manifestação coletiva 

de artistas principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, é realizado em um 

estacionamento da rua Augusta. Parte da ideia de criar um espaço alternativo na 

cidade, com o princípio de liberdade e direito total à criação. A ação contesta a 

Bienal Latino-Americana por impor aos participantes o tema Mito e magia.

Xerox Action, de Hudinilson Júnior, é lançado na Pinacoteca do Estado.

17 ago. Programa Sessão contínua, de Ulises Carrión, composto da conferência A 

nova arte de fazer livros; das performances 45 revoluções por minuto, lição de 

espanhol, sistema errático internacional de correio artístico, e da apresentação dos 

vídeos Um livro, Ser ou não ser, Match e Chicle. O mesmo programa foi apresentado 

no Centro de Arte y Comunicación (Cayc) de Buenos Aires em julho daquele ano e, 

posteriormente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

out. A arte e seus processos: o papel como suporte, mostra coletiva organizada por 

Artur Matuck. A mostra itinerou por diversas cidades do interior do estado até 1982.
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9 jul. Ivald Granato e José Roberto Aguilar realizam exposição 

no espaço alternativo Galpão, em São Paulo.

out-dez. Ivald Granato na 15ª Bienal de São Paulo: sala A com pinturas 

e sala B com performances.

out. Fábio Magalhães assume a direção da Pinacoteca; permanece no cargo até agosto 

de 1982. Abre espaço para as manifestações artísticas que pesquisam novas linguagens 

e para trabalhos com suportes não tradicionais. Convida artistas para criarem 

ambientes e realizarem performances, e incentiva a xerografi a.

9 ago.  O desenho como instrumento, organizada pela Cooperativa dos Artistas Plásticos.

10-22 dez.  A criança e o artista, exposição ambiental elaborada por Marcello Nitsche, 

com a participação de 15 artistas, entre eles José Roberto Aguilar, Ivald Granato e 

Genilson Soares. Granato realiza performance em 21 de dezembro.
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1 A performance Roberto Carlos is my name, de Ivald Granato, é apresentada 

no Pauliceia Desvairada.

Teatro Espontâneo: Ivald Granato, José Roberto Aguilar e Lenira Rengel, na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

O profeta, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada na Galeria São Paulo.

out-dez. 16ª Bienal de São Paulo: grande parte das obras em vídeo e 

realização de performances.

2 jan-2 mar. Instalação de Lydia Okumura na arena.

28 abr-31 mai. Fonte para São Paulo galante, instalação de Gabriel Borba Filho na arena.

6 ago. Heather-Marie, performance de Linda Hartinian de uma escultura animada, 

na qual a artista mescla som, luz e movimento. A exibição se deu durante a aula 

de modelo-vivo e foi o tema da aula dos alunos. Na época, a artista participava do 

3º Festival Internacional de Teatro.

9 out-1º nov. Arte sem original, Paulo Bruscky, resultado da pesquisa em arte 

xerox – xeroxarte. Apresentação de trabalhos em xerox, fi lmes Super-8, livros, 

revistas e xeroperformance.

14 out. Palestra de Ulises Carrión, Teoria e prática da arte postal. O artista se 

encontrava no Brasil a convite da Fundação Bienal de São Paulo.
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2 Criação do Centro Cultural São Paulo pela Secretaria 

Municipal de Cultura, com parte do acervo municipal 

de pintura. O novo Centro apropria-se da estrutura do 

Idart, que passa a se denominar Divisão de Pesquisas.

Inauguração do Sesc Fábrica Pompeia. De 12 a 25 de 

julho, Festival Brasileiro de Arte Jovem ou 14 Noites 

de performances, no Teatro do Sesc Pompeia.

Carbono 14 (1982-1987): casa noturna que 

apresentava shows, espetáculos teatrais, vídeos, fi lmes e 

performances, como as de Ivald Granato, Theo Castilho 

e Cláudia Wonder.

25 set. Saúde da cultura brasileira, José Roberto 

Aguilar e Banda Performática na Galeria São Paulo, 

após ter sido apresentado no MAM-RJ.

ago. Maurício Fridman é nomeado diretor da Pinacoteca; 

permanece no cargo até março de 1983. 

4 mai. Eu sou Venezuela, de Juan Loyola, performance 

apresentada anteriormente no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro em 20 e 21 de março. Na mesma 

ocasião, o artista realiza palestra na instituição.

21 jun. Espaço vermelho, performance de Sandra 

Lancman, partindo da letra ‘A’ para realizar o trabalho 

que é acompanhado de som.
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6 Pássaro do poente, do Grupo Pon-kã, é 

apresentado em São Paulo, em diversas 

cidades do Brasil e no exterior.

Mortos de Accords, videocriatura de 

Otávio Donasci, faz parte do espetáculo 

Accords, dirigido por José Celso 

Martinez Correa no Teatro Ofi cina.

mar. Celebração para Kazuo Ohno, 

performance de Theo Werneck no 

Madame Satã.

ago. 4º Videobrasil, Museu da Imagem e do Som. No evento, uma sala 

especial dedicada a José Roberto Aguilar, que apresenta a performance 

Anti-Christo na abertura do festival. Otávio Donasci realiza a 

videoperformance interativa A fi la, bêbados e love story.

nov. Apresentação de uma série de performances, 

por 24 artistas, no Espaço Mambembe.

27 nov. Uma virada no século: XX-XXI, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 29 de março de 1987. O projeto completo contemplou 

um ciclo de palestras e uma exposição com trabalhos de 29 

artistas plásticos pertencentes a diferentes gerações. Na abertura, 

apresentação da performance Grafi te efêmero II, de Theo Werneck. 

No primeiro mês exibição do Videobusto, videoescultura de 

Otávio Donasci.
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4 My name is not Andy Warhol, performance de Ivald Granato na avenida Henrique 

Schaumann, São Paulo.

Ivald Granato em performance, videoteipe apresentado na Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo.

Festival Art Performance, no Radar Tantã, São Paulo. 

mar. Iludir o mágico, performance de José Eduardo Garcia 

de Moraes, no MAC-USP.

mar. Uma viagem ao Epiciclóide, performance de Jorge 

Morabito, Adriana Freire, Arnaldo Antunes & Go na Galeria 

Cultura, São Paulo.

abr. Salto do azul, performance de Hella Santarrosa, 

no MAC-USP.

abr. Apresentação de Aponkãlipse, do Grupo Pon-kã.

ago. 2º Videobrasil, MIS: videoteatro Máscara eletrônica, 

de Otávio Donasci na abertura. Donasci apresenta ainda 

Banda e Palhaço.

ago. Mostra paralela do Festival de Teatro Latino-Americano 

no Madame Satã.

ago. Três dias de performance na Funarte: Ciclo Nacional 

de Performances.

set-out. Loris Machado revela o gaiato Granato, mostra individual de Loris Machado no 

Espaço Funarte, São Paulo. Fotos de performances e ações realizadas por Ivald Granato.

out-nov. O próximo capítulo, performances do Grupo Pon-kã no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. 

nov. Arte Performance, projeto e curadoria de Osmar Dalio, no Centro Cultural São Paulo.

dez. Theo Werneck apresenta Grafi te efêmero no 2º Salão Paulista de Arte 

Contemporânea, no MIS/Paço das Artes.

13 mar. Xerografi a: arte e uso, curso e exposição organizados por 

Hudinilson Júnior.

17-29 abr. Maxs Felinfer e o Seblie, espetáculo de música, dança e poesia – 

performance do artista argentino Maxs Felinfer e convidados, acompanhando 

a exposição; apresentação também de Paulo Yutaka.

15 mai-10 jun. Arte Xerox Brasil, organizada por Hudinilson Júnior.

10 jul. Defeitos cônicos, performance de Arnaldo Antunes, Adriano Freire & Go.

7-26 ago. Contemporâneos/82 – premiados (Norma Grinberg, Mari Yoshimoto, 

Nelson Jorge Cury, Harry Dorfl er, Aderbal Moura, Jair Glass, Marcos Concílio, 

Victor Reif e Martins de Porangaba).

16 out-4 nov. Cinco a cinco, coletiva de desenhos e gravuras de José Spaniol, 

Maria Tereza Louro, Sylvia Rodrigues, Theo Werneck e Yara Guasque. 

Na abertura, performance de Theo Werneck, Grafi te efêmero, um discurso 

luminoso com música eletrônica e lâmpadas fl uorescentes.
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5 A performance Cripto prismática, de Celina Mitie Fujii, Claudio Cretti e Eliana Floriano, 

e as Videocriaturas de Otávio Donasci recebem o Prêmio Estímulo “Ex Aequo” no 

3º Salão Paulista de Arte Contemporânea.

Einsenstein, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada no Teatro Sérgio Cardoso 

durante o espetáculo O homem e o cavalo, dirigido por José Celso Martinez Correa.

Videocriaturas de Otávio Donasci e Grafi te efêmero de Theo Werneck apresentados no 

Teatro Sérgio Cardoso durante o espetáculo Coisas fi nas, dirigido por Livio Tragtenberg.

mar. Videocirco e Videokendô, com Otávio Donasci, 

Theo Werneck e Milton Tanaka. Apresentação 

das performances e de um documentário sobre 

videoteatro, no MAC-USP.

abr. A modelo nua, performance de Sarkis Kaloustian, 

no MAC-USP. 

mai. Grafi te efêmero, de Theo Werneck, no MAC-USP. 

jul. O projeto de intercâmbio cultural entre São Paulo 

e Rio de Janeiro Conexão Urbana inicia-se com a 

apresentação de uma série de performances no Teatro Madame Satã.

ago. Performance de Anjos Flores, no MAC-USP. 

out. 3º Videobrasil no Teatro Sérgio Cardoso, com apresentação de Videotauro, 

de Otávio Donasci, na abertura. Outras videocriaturas durante o evento: Elevador, 

Ode ao Tietê e Pacaray.

out. 18ª Bienal Internacional de São Paulo: intensa programação musical, 

palestras e performances.

out. Evento Madame Satã, 400 anos, com várias atrações e performances, em 

contraponto à 18ª Bienal de São Paulo.

out. 2ª edição do festival de performances da Funarte, SP performance.

5 dez. 80 Anos da 

Pinacoteca do Estado. 

Apresentação da 

performance Cripto 

prismática, de Celina 

Mitie Fujii, Claudio 

Cretti e Eliana Floriano 

(prêmio estímulo no 3o 

Salão Paulista de Arte 

Contemporânea).

19, 21 e 22 dez. 80 Anos da Pinacoteca do 

Estado. Videocriaturas, performance concebida 

por Otávio Donasci (prêmio estímulo no 3o Salão 

Paulista de Arte Contemporânea).
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Maria Cecília França Lourenço torna-se diretora da Pinacoteca em julho de 1983 e 

permanece no cargo até março de 1987. Dá prosseguimento a diversas atividades 

de seus antecessores, entre as quais o boletim, os ateliês e o “Destaque do mês”. 

Cria ainda os projetos “Contemporâneos” e “Releituras”.

15 dez. Nipo-brasileiros: mestres e alunos em 50 anos, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 15 de janeiro de 1984. Na abertura, performance de Paulo Yutaka, 

A construção, especialmente preparada para a ocasião pelo Grupo de Arte Pon-kã.

Inaugurado em 1983, o Madame Satã foi um local muito frequentado pelo público 

underground da década de 1980, reunindo música, shows, teatro e performances. Entre 1984 

e 1986, muitas foram as performances, encenações e apresentações musicais nesse espaço. 

Destacam-se ainda como casas noturnas com programação alternativa e variada o Radar 

Tantã e o Ácido Plástico.

2º Ciclo de performances no Sesc Fábrica Pompeia.

Os direitos humanos, performance para a anistia, com José Roberto Aguilar 

e Ivald Granato, no Centro Cultural São Paulo.

Exposição Fotoperformance, de Loris Machado, no Carbono 14, também apresentada no MAM-RJ.

Ópera Rock Macunaíma, em homenagem aos 90 anos de nascimento de Mário de Andrade, 

com José Roberto Aguilar e Banda Performática, na praça Roosevelt, São Paulo.

Performance de Juan Loyola no Centro Cultural São Paulo.

abr. A noite do Apocalipse fi nal, José Roberto Aguilar e Banda Performática, 

no Centro Cultural São Paulo.

abr.  Tempestade em copo d’água, espetáculo de mímica e dança, criação coletiva do Grupo 

Pon-kã no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), São Paulo. 

ago.  1º Festival Videobrasil, MIS: Cavaleiro do Apocalipse e Boca maldita, videoperformances de 

Otávio Donasci e performance Ofi cina – guerra, do grupo e teatro Uzina Uzona, do Teatro Ofi cina.

out-dez. 17ª Bienal de São Paulo: sala especial do Grupo Fluxus (realização de 

diversas performances).
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Super-8 como instrumento do artista plástico, sessões semanais de vídeos em 

Super-8, realizadas até 1984.

22 abr. Fábio Magalhães cria o Gabinete Fotográfi co, inaugurado com a 

exposição Foto/performance, de Loris Machado, baseada nos registros 

realizados durante a performance de Ivald Granato no projeto A criança e o 

artista. Uma das fotos da exposição, Arena, passa a fazer parte do acervo da 

Pinacoteca. Em outubro daquele ano, a fotógrafa realiza as palestras O papel 

do fotógrafo na performance e A documentação fotográfi ca no museu.

 

mai. Xerografi a, mostra organizada pela Pinacoteca reunindo 47 artistas, é apresentada 

simultaneamente em três locais diferentes: na própria Pinacoteca, no Núcleo de Arte 

Contemporânea da Universidade da Paraíba, em João Pessoa, e na Casa de Artes Plásticas 

“Miguel Benício da Assumpção Dutra”, de Piracicaba.

27 mai. A galinha, os ovos e o ouro, instalação de Maurício Fridman na arena.

5-24 ago. Transumação: re-movimento das pedras, instalação de Genilson Soares na arena.

11 ago. Modifi cação e apropriação de uma identidade autônoma, performance de Gretta 

Sarfatti e Élvio Becheroni. 

26-29 ago. Ciclo de performances na Pinacoteca: José Roberto Aguilar, Per 4 – Per concerto: 

concerto para piano de cauda, luvas de boxe, violino, cítara, quatro letras de dois metros de 

altura, dois extintores de incêndio e instrumentos vários (26), Gabriel Borba Filho, O preço 

do dinheiro (27), Genilson Soares, A costura do tempo (28), e Ivald Granato, Meu romance 

com Andy Warhol (29).

       

10 set. Videoperformances: Aguilar, Gabi, Genilson e Granato. José Roberto Aguilar, Gabriel 

Borba Filho, Genilson Soares e Ivald Granato presentes na sessão de videoteipe, quando são 

exibidas as imagens das performances realizadas por eles na própria Pinacoteca, no Ciclo de 

performances. Após a apresentação, debate com o público. 

16-18 dez. Percantas – esculturas sonoras – música não fi gurativa, León Ferrari.

18 dez. Debate O espaço como suporte de ideias: instalações e manipulações ambientais, com 

Francisco Iñarra, Genilson Soares e Lydia Okumura.

Abertura do Espaço Arte Brasileira Contemporânea/Funarte, 

em São Paulo.

Criação da Banda Performática de José Roberto Aguilar, após 

performance realizada na Pinacoteca do Estado e apresentação 

em festival de música universitária na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Ivald Granato reúne em livro, com Massao Ohno, a 

documentação do seu trabalho de quase 10 anos de performance. 

Lança Ivald Granato Art Performance no Gabinete de Artes 

Gráfi cas, onde expõe também algumas fotos originais do livro.

Loris Machado apresenta na I Trienal de Fotografi a do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo três das fotos com as quais 

documentou a performance de Ivald Granato no âmbito do projeto 

A criança e o artista, realizado na Pinacoteca do Estado em 1979.

10 abr. Inauguração da sede da Cooperativa dos Artistas 

Plásticos de São Paulo com a exposição Dois metros e uma 

página, com três dias de performances.

ago-set. Exposição de Gretta Sarfatti no MAC-USP, na mesma 

época em que realiza a performance Modifi cação e apropriação 

de uma identidade autônoma na Pinacoteca.

dez. Programa Diafragma 11, na TV Gazeta, dedicado à 

performance: Ivald Granato, Sheila Leirner e outros.

monitor 19” monitor 19” monitor 19”

220 cm

Curso	  de	  capacitação	  para	  museus:	  	  
módulo	  curadoria	  
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2º sem. Iniciadas as atividades da Funarte, operando 

juntamente com o Instituto Nacional de Artes 

Plásticas (Inap).

O Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do Idart inicia 

um conjunto de pesquisas durante 1976 e 1977, sob a 

temática Arte em São Paulo, dentro e fora do sistema.

O urubu eletrônico, de Ivald Granato, no Teatro 

Municipal. O artista cria a Granato’s Productions; 

Loris Machado participa do empreendimento.

jul. Fundação da Cooperativa Geral para Assuntos de 

Arte, por Gabriel Borba Filho e Maurício Fridman.
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5 XL-250, performance de Ivald Granato na Fundação Armando 

Alvares Penteado.

mai. É criado o Departamento de Informação e Documentação 

Artística (Idart), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. 

O Idart reúne a Biblioteca de Arte e a Discoteca, já existentes, 

a um Centro de Pesquisas sobre arte brasileira.

dez. Criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte), vinculada 

ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC).

dez. Aracy Amaral assume a direção da Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, permanecendo no cargo até outubro de 1979. Na sua 

gestão, com o objetivo de transformar a Pinacoteca num centro 

cultural ativo, realiza a implantação de cursos; cria o “Destaque 

do Mês”, que procura destacar uma obra do acervo para 

refl exão; organiza exposições de arte contemporânea; publica 

boletins informativos e catálogos; organiza atividades didáticas 

tais como ateliê de artes plásticas para adolescentes e curso de 

desenho com modelo-vivo; promove reformas nas dependências 

da Pinacoteca, organiza um pequeno auditório e ativa o espaço 

da arena para diferentes tipos de apresentações.
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7 José Roberto Aguilar recebe prêmio especial na 

14ª Bienal de São Paulo com A transformação 

permanente do tabu em totem; também apresenta 

Espaço de performance.

Criado o Espaço A e B no MAC-USP para 

apresentação das diversas linguagens de 

vanguarda (arte em processo, performances 

e apresentações de arte conceitual).

mar. Genilson Soares e Francisco Iñarra no 

Espaço B do MAC-USP.

abr. Gabriel Borba Filho no Espaço B do MAC-USP. 

São apresentados também Jaula da anta e Pequeno 

mobiliário brasileiro.

25 jun. Vídeo no MAC – José Roberto Aguilar e 

Gabriel Borba Filho exibem trabalhos em vídeo e 

participam de debate no Espaço B do MAC-USP.

29 set. Poéticas visuais, MAC-USP: destinada 

a trabalhos caracterizados pela interseção de 

linguagem e princípios operativos do artista. Na 

mostra, o público tinha acesso, por meio de xerox,

a exemplares da maioria dos documentos exibidos.

set. Performance de Marta Minujín no MAC-USP.

Propostas do mês: Casos de sacos (Cildo Meireles), 

Fonte cubo-d’água (Marcello Nitsche), Rato, ex-

javali (Antonio Hélio Cabral), Concordas, discordas 

(Maurício Fridman), Testarte (Vera Chaves Barcellos), 

Lugar comum (Mário Ishikawa), Em pauta (Ivens 

Machado) e Fundo infi nito (Mário Cravo Neto).
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8 12 jun. We are the Revolution – My name is not Joseph Beuys, performance 

de Ivald Granato no MIS.

5 nov. Mitos vadios, evento idealizado por Ivald Granato, manifestação coletiva 

de artistas principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, é realizado em um 

estacionamento da rua Augusta. Parte da ideia de criar um espaço alternativo na 

cidade, com o princípio de liberdade e direito total à criação. A ação contesta a 

Bienal Latino-Americana por impor aos participantes o tema Mito e magia.

Xerox Action, de Hudinilson Júnior, é lançado na Pinacoteca do Estado.

17 ago. Programa Sessão contínua, de Ulises Carrión, composto da conferência A 

nova arte de fazer livros; das performances 45 revoluções por minuto, lição de 

espanhol, sistema errático internacional de correio artístico, e da apresentação dos 

vídeos Um livro, Ser ou não ser, Match e Chicle. O mesmo programa foi apresentado 

no Centro de Arte y Comunicación (Cayc) de Buenos Aires em julho daquele ano e, 

posteriormente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

out. A arte e seus processos: o papel como suporte, mostra coletiva organizada por 

Artur Matuck. A mostra itinerou por diversas cidades do interior do estado até 1982.
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9 jul. Ivald Granato e José Roberto Aguilar realizam exposição 

no espaço alternativo Galpão, em São Paulo.

out-dez. Ivald Granato na 15ª Bienal de São Paulo: sala A com pinturas 

e sala B com performances.

out. Fábio Magalhães assume a direção da Pinacoteca; permanece no cargo até agosto 

de 1982. Abre espaço para as manifestações artísticas que pesquisam novas linguagens 

e para trabalhos com suportes não tradicionais. Convida artistas para criarem 

ambientes e realizarem performances, e incentiva a xerografi a.

9 ago.  O desenho como instrumento, organizada pela Cooperativa dos Artistas Plásticos.

10-22 dez.  A criança e o artista, exposição ambiental elaborada por Marcello Nitsche, 

com a participação de 15 artistas, entre eles José Roberto Aguilar, Ivald Granato e 

Genilson Soares. Granato realiza performance em 21 de dezembro.
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1 A performance Roberto Carlos is my name, de Ivald Granato, é apresentada 

no Pauliceia Desvairada.

Teatro Espontâneo: Ivald Granato, José Roberto Aguilar e Lenira Rengel, na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

O profeta, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada na Galeria São Paulo.

out-dez. 16ª Bienal de São Paulo: grande parte das obras em vídeo e 

realização de performances.

2 jan-2 mar. Instalação de Lydia Okumura na arena.

28 abr-31 mai. Fonte para São Paulo galante, instalação de Gabriel Borba Filho na arena.

6 ago. Heather-Marie, performance de Linda Hartinian de uma escultura animada, 

na qual a artista mescla som, luz e movimento. A exibição se deu durante a aula 

de modelo-vivo e foi o tema da aula dos alunos. Na época, a artista participava do 

3º Festival Internacional de Teatro.

9 out-1º nov. Arte sem original, Paulo Bruscky, resultado da pesquisa em arte 

xerox – xeroxarte. Apresentação de trabalhos em xerox, fi lmes Super-8, livros, 

revistas e xeroperformance.

14 out. Palestra de Ulises Carrión, Teoria e prática da arte postal. O artista se 

encontrava no Brasil a convite da Fundação Bienal de São Paulo.
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2 Criação do Centro Cultural São Paulo pela Secretaria 

Municipal de Cultura, com parte do acervo municipal 

de pintura. O novo Centro apropria-se da estrutura do 

Idart, que passa a se denominar Divisão de Pesquisas.

Inauguração do Sesc Fábrica Pompeia. De 12 a 25 de 

julho, Festival Brasileiro de Arte Jovem ou 14 Noites 

de performances, no Teatro do Sesc Pompeia.

Carbono 14 (1982-1987): casa noturna que 

apresentava shows, espetáculos teatrais, vídeos, fi lmes e 

performances, como as de Ivald Granato, Theo Castilho 

e Cláudia Wonder.

25 set. Saúde da cultura brasileira, José Roberto 

Aguilar e Banda Performática na Galeria São Paulo, 

após ter sido apresentado no MAM-RJ.

ago. Maurício Fridman é nomeado diretor da Pinacoteca; 

permanece no cargo até março de 1983. 

4 mai. Eu sou Venezuela, de Juan Loyola, performance 

apresentada anteriormente no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro em 20 e 21 de março. Na mesma 

ocasião, o artista realiza palestra na instituição.

21 jun. Espaço vermelho, performance de Sandra 

Lancman, partindo da letra ‘A’ para realizar o trabalho 

que é acompanhado de som.
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8
6 Pássaro do poente, do Grupo Pon-kã, é 

apresentado em São Paulo, em diversas 

cidades do Brasil e no exterior.

Mortos de Accords, videocriatura de 

Otávio Donasci, faz parte do espetáculo 

Accords, dirigido por José Celso 

Martinez Correa no Teatro Ofi cina.

mar. Celebração para Kazuo Ohno, 

performance de Theo Werneck no 

Madame Satã.

ago. 4º Videobrasil, Museu da Imagem e do Som. No evento, uma sala 

especial dedicada a José Roberto Aguilar, que apresenta a performance 

Anti-Christo na abertura do festival. Otávio Donasci realiza a 

videoperformance interativa A fi la, bêbados e love story.

nov. Apresentação de uma série de performances, 

por 24 artistas, no Espaço Mambembe.

27 nov. Uma virada no século: XX-XXI, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 29 de março de 1987. O projeto completo contemplou 

um ciclo de palestras e uma exposição com trabalhos de 29 

artistas plásticos pertencentes a diferentes gerações. Na abertura, 

apresentação da performance Grafi te efêmero II, de Theo Werneck. 

No primeiro mês exibição do Videobusto, videoescultura de 

Otávio Donasci.
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4 My name is not Andy Warhol, performance de Ivald Granato na avenida Henrique 

Schaumann, São Paulo.

Ivald Granato em performance, videoteipe apresentado na Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo.

Festival Art Performance, no Radar Tantã, São Paulo. 

mar. Iludir o mágico, performance de José Eduardo Garcia 

de Moraes, no MAC-USP.

mar. Uma viagem ao Epiciclóide, performance de Jorge 

Morabito, Adriana Freire, Arnaldo Antunes & Go na Galeria 

Cultura, São Paulo.

abr. Salto do azul, performance de Hella Santarrosa, 

no MAC-USP.

abr. Apresentação de Aponkãlipse, do Grupo Pon-kã.

ago. 2º Videobrasil, MIS: videoteatro Máscara eletrônica, 

de Otávio Donasci na abertura. Donasci apresenta ainda 

Banda e Palhaço.

ago. Mostra paralela do Festival de Teatro Latino-Americano 

no Madame Satã.

ago. Três dias de performance na Funarte: Ciclo Nacional 

de Performances.

set-out. Loris Machado revela o gaiato Granato, mostra individual de Loris Machado no 

Espaço Funarte, São Paulo. Fotos de performances e ações realizadas por Ivald Granato.

out-nov. O próximo capítulo, performances do Grupo Pon-kã no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. 

nov. Arte Performance, projeto e curadoria de Osmar Dalio, no Centro Cultural São Paulo.

dez. Theo Werneck apresenta Grafi te efêmero no 2º Salão Paulista de Arte 

Contemporânea, no MIS/Paço das Artes.

13 mar. Xerografi a: arte e uso, curso e exposição organizados por 

Hudinilson Júnior.

17-29 abr. Maxs Felinfer e o Seblie, espetáculo de música, dança e poesia – 

performance do artista argentino Maxs Felinfer e convidados, acompanhando 

a exposição; apresentação também de Paulo Yutaka.

15 mai-10 jun. Arte Xerox Brasil, organizada por Hudinilson Júnior.

10 jul. Defeitos cônicos, performance de Arnaldo Antunes, Adriano Freire & Go.

7-26 ago. Contemporâneos/82 – premiados (Norma Grinberg, Mari Yoshimoto, 

Nelson Jorge Cury, Harry Dorfl er, Aderbal Moura, Jair Glass, Marcos Concílio, 

Victor Reif e Martins de Porangaba).

16 out-4 nov. Cinco a cinco, coletiva de desenhos e gravuras de José Spaniol, 

Maria Tereza Louro, Sylvia Rodrigues, Theo Werneck e Yara Guasque. 

Na abertura, performance de Theo Werneck, Grafi te efêmero, um discurso 

luminoso com música eletrônica e lâmpadas fl uorescentes.
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5 A performance Cripto prismática, de Celina Mitie Fujii, Claudio Cretti e Eliana Floriano, 

e as Videocriaturas de Otávio Donasci recebem o Prêmio Estímulo “Ex Aequo” no 

3º Salão Paulista de Arte Contemporânea.

Einsenstein, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada no Teatro Sérgio Cardoso 

durante o espetáculo O homem e o cavalo, dirigido por José Celso Martinez Correa.

Videocriaturas de Otávio Donasci e Grafi te efêmero de Theo Werneck apresentados no 

Teatro Sérgio Cardoso durante o espetáculo Coisas fi nas, dirigido por Livio Tragtenberg.

mar. Videocirco e Videokendô, com Otávio Donasci, 

Theo Werneck e Milton Tanaka. Apresentação 

das performances e de um documentário sobre 

videoteatro, no MAC-USP.

abr. A modelo nua, performance de Sarkis Kaloustian, 

no MAC-USP. 

mai. Grafi te efêmero, de Theo Werneck, no MAC-USP. 

jul. O projeto de intercâmbio cultural entre São Paulo 

e Rio de Janeiro Conexão Urbana inicia-se com a 

apresentação de uma série de performances no Teatro Madame Satã.

ago. Performance de Anjos Flores, no MAC-USP. 

out. 3º Videobrasil no Teatro Sérgio Cardoso, com apresentação de Videotauro, 

de Otávio Donasci, na abertura. Outras videocriaturas durante o evento: Elevador, 

Ode ao Tietê e Pacaray.

out. 18ª Bienal Internacional de São Paulo: intensa programação musical, 

palestras e performances.

out. Evento Madame Satã, 400 anos, com várias atrações e performances, em 

contraponto à 18ª Bienal de São Paulo.

out. 2ª edição do festival de performances da Funarte, SP performance.

5 dez. 80 Anos da 

Pinacoteca do Estado. 

Apresentação da 

performance Cripto 

prismática, de Celina 

Mitie Fujii, Claudio 

Cretti e Eliana Floriano 

(prêmio estímulo no 3o 

Salão Paulista de Arte 

Contemporânea).

19, 21 e 22 dez. 80 Anos da Pinacoteca do 

Estado. Videocriaturas, performance concebida 

por Otávio Donasci (prêmio estímulo no 3o Salão 

Paulista de Arte Contemporânea).
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Maria Cecília França Lourenço torna-se diretora da Pinacoteca em julho de 1983 e 

permanece no cargo até março de 1987. Dá prosseguimento a diversas atividades 

de seus antecessores, entre as quais o boletim, os ateliês e o “Destaque do mês”. 

Cria ainda os projetos “Contemporâneos” e “Releituras”.

15 dez. Nipo-brasileiros: mestres e alunos em 50 anos, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 15 de janeiro de 1984. Na abertura, performance de Paulo Yutaka, 

A construção, especialmente preparada para a ocasião pelo Grupo de Arte Pon-kã.

Inaugurado em 1983, o Madame Satã foi um local muito frequentado pelo público 

underground da década de 1980, reunindo música, shows, teatro e performances. Entre 1984 

e 1986, muitas foram as performances, encenações e apresentações musicais nesse espaço. 

Destacam-se ainda como casas noturnas com programação alternativa e variada o Radar 

Tantã e o Ácido Plástico.

2º Ciclo de performances no Sesc Fábrica Pompeia.

Os direitos humanos, performance para a anistia, com José Roberto Aguilar 

e Ivald Granato, no Centro Cultural São Paulo.

Exposição Fotoperformance, de Loris Machado, no Carbono 14, também apresentada no MAM-RJ.

Ópera Rock Macunaíma, em homenagem aos 90 anos de nascimento de Mário de Andrade, 

com José Roberto Aguilar e Banda Performática, na praça Roosevelt, São Paulo.

Performance de Juan Loyola no Centro Cultural São Paulo.

abr. A noite do Apocalipse fi nal, José Roberto Aguilar e Banda Performática, 

no Centro Cultural São Paulo.

abr.  Tempestade em copo d’água, espetáculo de mímica e dança, criação coletiva do Grupo 

Pon-kã no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), São Paulo. 

ago.  1º Festival Videobrasil, MIS: Cavaleiro do Apocalipse e Boca maldita, videoperformances de 

Otávio Donasci e performance Ofi cina – guerra, do grupo e teatro Uzina Uzona, do Teatro Ofi cina.

out-dez. 17ª Bienal de São Paulo: sala especial do Grupo Fluxus (realização de 

diversas performances).
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Super-8 como instrumento do artista plástico, sessões semanais de vídeos em 

Super-8, realizadas até 1984.

22 abr. Fábio Magalhães cria o Gabinete Fotográfi co, inaugurado com a 

exposição Foto/performance, de Loris Machado, baseada nos registros 

realizados durante a performance de Ivald Granato no projeto A criança e o 

artista. Uma das fotos da exposição, Arena, passa a fazer parte do acervo da 

Pinacoteca. Em outubro daquele ano, a fotógrafa realiza as palestras O papel 

do fotógrafo na performance e A documentação fotográfi ca no museu.

 

mai. Xerografi a, mostra organizada pela Pinacoteca reunindo 47 artistas, é apresentada 

simultaneamente em três locais diferentes: na própria Pinacoteca, no Núcleo de Arte 

Contemporânea da Universidade da Paraíba, em João Pessoa, e na Casa de Artes Plásticas 

“Miguel Benício da Assumpção Dutra”, de Piracicaba.

27 mai. A galinha, os ovos e o ouro, instalação de Maurício Fridman na arena.

5-24 ago. Transumação: re-movimento das pedras, instalação de Genilson Soares na arena.

11 ago. Modifi cação e apropriação de uma identidade autônoma, performance de Gretta 

Sarfatti e Élvio Becheroni. 

26-29 ago. Ciclo de performances na Pinacoteca: José Roberto Aguilar, Per 4 – Per concerto: 

concerto para piano de cauda, luvas de boxe, violino, cítara, quatro letras de dois metros de 

altura, dois extintores de incêndio e instrumentos vários (26), Gabriel Borba Filho, O preço 

do dinheiro (27), Genilson Soares, A costura do tempo (28), e Ivald Granato, Meu romance 

com Andy Warhol (29).

       

10 set. Videoperformances: Aguilar, Gabi, Genilson e Granato. José Roberto Aguilar, Gabriel 

Borba Filho, Genilson Soares e Ivald Granato presentes na sessão de videoteipe, quando são 

exibidas as imagens das performances realizadas por eles na própria Pinacoteca, no Ciclo de 

performances. Após a apresentação, debate com o público. 

16-18 dez. Percantas – esculturas sonoras – música não fi gurativa, León Ferrari.

18 dez. Debate O espaço como suporte de ideias: instalações e manipulações ambientais, com 

Francisco Iñarra, Genilson Soares e Lydia Okumura.

Abertura do Espaço Arte Brasileira Contemporânea/Funarte, 

em São Paulo.

Criação da Banda Performática de José Roberto Aguilar, após 

performance realizada na Pinacoteca do Estado e apresentação 

em festival de música universitária na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Ivald Granato reúne em livro, com Massao Ohno, a 

documentação do seu trabalho de quase 10 anos de performance. 

Lança Ivald Granato Art Performance no Gabinete de Artes 

Gráfi cas, onde expõe também algumas fotos originais do livro.

Loris Machado apresenta na I Trienal de Fotografi a do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo três das fotos com as quais 

documentou a performance de Ivald Granato no âmbito do projeto 

A criança e o artista, realizado na Pinacoteca do Estado em 1979.

10 abr. Inauguração da sede da Cooperativa dos Artistas 

Plásticos de São Paulo com a exposição Dois metros e uma 

página, com três dias de performances.

ago-set. Exposição de Gretta Sarfatti no MAC-USP, na mesma 

época em que realiza a performance Modifi cação e apropriação 

de uma identidade autônoma na Pinacoteca.

dez. Programa Diafragma 11, na TV Gazeta, dedicado à 

performance: Ivald Granato, Sheila Leirner e outros.

monitor 19” monitor 19” monitor 19”

220 cm

textos recorte de vinil adesivo
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2º sem. Iniciadas as atividades da Funarte, operando 

juntamente com o Instituto Nacional de Artes 

Plásticas (Inap).

O Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do Idart inicia 

um conjunto de pesquisas durante 1976 e 1977, sob a 

temática Arte em São Paulo, dentro e fora do sistema.

O urubu eletrônico, de Ivald Granato, no Teatro 

Municipal. O artista cria a Granato’s Productions; 

Loris Machado participa do empreendimento.

jul. Fundação da Cooperativa Geral para Assuntos de 

Arte, por Gabriel Borba Filho e Maurício Fridman.
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5 XL-250, performance de Ivald Granato na Fundação Armando 

Alvares Penteado.

mai. É criado o Departamento de Informação e Documentação 

Artística (Idart), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. 

O Idart reúne a Biblioteca de Arte e a Discoteca, já existentes, 

a um Centro de Pesquisas sobre arte brasileira.

dez. Criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte), vinculada 

ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC).

dez. Aracy Amaral assume a direção da Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, permanecendo no cargo até outubro de 1979. Na sua 

gestão, com o objetivo de transformar a Pinacoteca num centro 

cultural ativo, realiza a implantação de cursos; cria o “Destaque 

do Mês”, que procura destacar uma obra do acervo para 

refl exão; organiza exposições de arte contemporânea; publica 

boletins informativos e catálogos; organiza atividades didáticas 

tais como ateliê de artes plásticas para adolescentes e curso de 

desenho com modelo-vivo; promove reformas nas dependências 

da Pinacoteca, organiza um pequeno auditório e ativa o espaço 

da arena para diferentes tipos de apresentações.
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7 José Roberto Aguilar recebe prêmio especial na 

14ª Bienal de São Paulo com A transformação 

permanente do tabu em totem; também apresenta 

Espaço de performance.

Criado o Espaço A e B no MAC-USP para 

apresentação das diversas linguagens de 

vanguarda (arte em processo, performances 

e apresentações de arte conceitual).

mar. Genilson Soares e Francisco Iñarra no 

Espaço B do MAC-USP.

abr. Gabriel Borba Filho no Espaço B do MAC-USP. 

São apresentados também Jaula da anta e Pequeno 

mobiliário brasileiro.

25 jun. Vídeo no MAC – José Roberto Aguilar e 

Gabriel Borba Filho exibem trabalhos em vídeo e 

participam de debate no Espaço B do MAC-USP.

29 set. Poéticas visuais, MAC-USP: destinada 

a trabalhos caracterizados pela interseção de 

linguagem e princípios operativos do artista. Na 

mostra, o público tinha acesso, por meio de xerox,

a exemplares da maioria dos documentos exibidos.

set. Performance de Marta Minujín no MAC-USP.

Propostas do mês: Casos de sacos (Cildo Meireles), 

Fonte cubo-d’água (Marcello Nitsche), Rato, ex-

javali (Antonio Hélio Cabral), Concordas, discordas 

(Maurício Fridman), Testarte (Vera Chaves Barcellos), 

Lugar comum (Mário Ishikawa), Em pauta (Ivens 

Machado) e Fundo infi nito (Mário Cravo Neto).
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8 12 jun. We are the Revolution – My name is not Joseph Beuys, performance 

de Ivald Granato no MIS.

5 nov. Mitos vadios, evento idealizado por Ivald Granato, manifestação coletiva 

de artistas principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, é realizado em um 

estacionamento da rua Augusta. Parte da ideia de criar um espaço alternativo na 

cidade, com o princípio de liberdade e direito total à criação. A ação contesta a 

Bienal Latino-Americana por impor aos participantes o tema Mito e magia.

Xerox Action, de Hudinilson Júnior, é lançado na Pinacoteca do Estado.

17 ago. Programa Sessão contínua, de Ulises Carrión, composto da conferência A 

nova arte de fazer livros; das performances 45 revoluções por minuto, lição de 

espanhol, sistema errático internacional de correio artístico, e da apresentação dos 

vídeos Um livro, Ser ou não ser, Match e Chicle. O mesmo programa foi apresentado 

no Centro de Arte y Comunicación (Cayc) de Buenos Aires em julho daquele ano e, 

posteriormente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

out. A arte e seus processos: o papel como suporte, mostra coletiva organizada por 

Artur Matuck. A mostra itinerou por diversas cidades do interior do estado até 1982.
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9 jul. Ivald Granato e José Roberto Aguilar realizam exposição 

no espaço alternativo Galpão, em São Paulo.

out-dez. Ivald Granato na 15ª Bienal de São Paulo: sala A com pinturas 

e sala B com performances.

out. Fábio Magalhães assume a direção da Pinacoteca; permanece no cargo até agosto 

de 1982. Abre espaço para as manifestações artísticas que pesquisam novas linguagens 

e para trabalhos com suportes não tradicionais. Convida artistas para criarem 

ambientes e realizarem performances, e incentiva a xerografi a.

9 ago.  O desenho como instrumento, organizada pela Cooperativa dos Artistas Plásticos.

10-22 dez.  A criança e o artista, exposição ambiental elaborada por Marcello Nitsche, 

com a participação de 15 artistas, entre eles José Roberto Aguilar, Ivald Granato e 

Genilson Soares. Granato realiza performance em 21 de dezembro.
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1 A performance Roberto Carlos is my name, de Ivald Granato, é apresentada 

no Pauliceia Desvairada.

Teatro Espontâneo: Ivald Granato, José Roberto Aguilar e Lenira Rengel, na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

O profeta, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada na Galeria São Paulo.

out-dez. 16ª Bienal de São Paulo: grande parte das obras em vídeo e 

realização de performances.

2 jan-2 mar. Instalação de Lydia Okumura na arena.

28 abr-31 mai. Fonte para São Paulo galante, instalação de Gabriel Borba Filho na arena.

6 ago. Heather-Marie, performance de Linda Hartinian de uma escultura animada, 

na qual a artista mescla som, luz e movimento. A exibição se deu durante a aula 

de modelo-vivo e foi o tema da aula dos alunos. Na época, a artista participava do 

3º Festival Internacional de Teatro.

9 out-1º nov. Arte sem original, Paulo Bruscky, resultado da pesquisa em arte 

xerox – xeroxarte. Apresentação de trabalhos em xerox, fi lmes Super-8, livros, 

revistas e xeroperformance.

14 out. Palestra de Ulises Carrión, Teoria e prática da arte postal. O artista se 

encontrava no Brasil a convite da Fundação Bienal de São Paulo.
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2 Criação do Centro Cultural São Paulo pela Secretaria 

Municipal de Cultura, com parte do acervo municipal 

de pintura. O novo Centro apropria-se da estrutura do 

Idart, que passa a se denominar Divisão de Pesquisas.

Inauguração do Sesc Fábrica Pompeia. De 12 a 25 de 

julho, Festival Brasileiro de Arte Jovem ou 14 Noites 

de performances, no Teatro do Sesc Pompeia.

Carbono 14 (1982-1987): casa noturna que 

apresentava shows, espetáculos teatrais, vídeos, fi lmes e 

performances, como as de Ivald Granato, Theo Castilho 

e Cláudia Wonder.

25 set. Saúde da cultura brasileira, José Roberto 

Aguilar e Banda Performática na Galeria São Paulo, 

após ter sido apresentado no MAM-RJ.

ago. Maurício Fridman é nomeado diretor da Pinacoteca; 

permanece no cargo até março de 1983. 

4 mai. Eu sou Venezuela, de Juan Loyola, performance 

apresentada anteriormente no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro em 20 e 21 de março. Na mesma 

ocasião, o artista realiza palestra na instituição.

21 jun. Espaço vermelho, performance de Sandra 

Lancman, partindo da letra ‘A’ para realizar o trabalho 

que é acompanhado de som.
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6 Pássaro do poente, do Grupo Pon-kã, é 

apresentado em São Paulo, em diversas 

cidades do Brasil e no exterior.

Mortos de Accords, videocriatura de 

Otávio Donasci, faz parte do espetáculo 

Accords, dirigido por José Celso 

Martinez Correa no Teatro Ofi cina.

mar. Celebração para Kazuo Ohno, 

performance de Theo Werneck no 

Madame Satã.

ago. 4º Videobrasil, Museu da Imagem e do Som. No evento, uma sala 

especial dedicada a José Roberto Aguilar, que apresenta a performance 

Anti-Christo na abertura do festival. Otávio Donasci realiza a 

videoperformance interativa A fi la, bêbados e love story.

nov. Apresentação de uma série de performances, 

por 24 artistas, no Espaço Mambembe.

27 nov. Uma virada no século: XX-XXI, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 29 de março de 1987. O projeto completo contemplou 

um ciclo de palestras e uma exposição com trabalhos de 29 

artistas plásticos pertencentes a diferentes gerações. Na abertura, 

apresentação da performance Grafi te efêmero II, de Theo Werneck. 

No primeiro mês exibição do Videobusto, videoescultura de 

Otávio Donasci.
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4 My name is not Andy Warhol, performance de Ivald Granato na avenida Henrique 

Schaumann, São Paulo.

Ivald Granato em performance, videoteipe apresentado na Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo.

Festival Art Performance, no Radar Tantã, São Paulo. 

mar. Iludir o mágico, performance de José Eduardo Garcia 

de Moraes, no MAC-USP.

mar. Uma viagem ao Epiciclóide, performance de Jorge 

Morabito, Adriana Freire, Arnaldo Antunes & Go na Galeria 

Cultura, São Paulo.

abr. Salto do azul, performance de Hella Santarrosa, 

no MAC-USP.

abr. Apresentação de Aponkãlipse, do Grupo Pon-kã.

ago. 2º Videobrasil, MIS: videoteatro Máscara eletrônica, 

de Otávio Donasci na abertura. Donasci apresenta ainda 

Banda e Palhaço.

ago. Mostra paralela do Festival de Teatro Latino-Americano 

no Madame Satã.

ago. Três dias de performance na Funarte: Ciclo Nacional 

de Performances.

set-out. Loris Machado revela o gaiato Granato, mostra individual de Loris Machado no 

Espaço Funarte, São Paulo. Fotos de performances e ações realizadas por Ivald Granato.

out-nov. O próximo capítulo, performances do Grupo Pon-kã no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. 

nov. Arte Performance, projeto e curadoria de Osmar Dalio, no Centro Cultural São Paulo.

dez. Theo Werneck apresenta Grafi te efêmero no 2º Salão Paulista de Arte 

Contemporânea, no MIS/Paço das Artes.

13 mar. Xerografi a: arte e uso, curso e exposição organizados por 

Hudinilson Júnior.

17-29 abr. Maxs Felinfer e o Seblie, espetáculo de música, dança e poesia – 

performance do artista argentino Maxs Felinfer e convidados, acompanhando 

a exposição; apresentação também de Paulo Yutaka.

15 mai-10 jun. Arte Xerox Brasil, organizada por Hudinilson Júnior.

10 jul. Defeitos cônicos, performance de Arnaldo Antunes, Adriano Freire & Go.

7-26 ago. Contemporâneos/82 – premiados (Norma Grinberg, Mari Yoshimoto, 

Nelson Jorge Cury, Harry Dorfl er, Aderbal Moura, Jair Glass, Marcos Concílio, 

Victor Reif e Martins de Porangaba).

16 out-4 nov. Cinco a cinco, coletiva de desenhos e gravuras de José Spaniol, 

Maria Tereza Louro, Sylvia Rodrigues, Theo Werneck e Yara Guasque. 

Na abertura, performance de Theo Werneck, Grafi te efêmero, um discurso 

luminoso com música eletrônica e lâmpadas fl uorescentes.
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5 A performance Cripto prismática, de Celina Mitie Fujii, Claudio Cretti e Eliana Floriano, 

e as Videocriaturas de Otávio Donasci recebem o Prêmio Estímulo “Ex Aequo” no 

3º Salão Paulista de Arte Contemporânea.

Einsenstein, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada no Teatro Sérgio Cardoso 

durante o espetáculo O homem e o cavalo, dirigido por José Celso Martinez Correa.

Videocriaturas de Otávio Donasci e Grafi te efêmero de Theo Werneck apresentados no 

Teatro Sérgio Cardoso durante o espetáculo Coisas fi nas, dirigido por Livio Tragtenberg.

mar. Videocirco e Videokendô, com Otávio Donasci, 

Theo Werneck e Milton Tanaka. Apresentação 

das performances e de um documentário sobre 

videoteatro, no MAC-USP.

abr. A modelo nua, performance de Sarkis Kaloustian, 

no MAC-USP. 

mai. Grafi te efêmero, de Theo Werneck, no MAC-USP. 

jul. O projeto de intercâmbio cultural entre São Paulo 

e Rio de Janeiro Conexão Urbana inicia-se com a 

apresentação de uma série de performances no Teatro Madame Satã.

ago. Performance de Anjos Flores, no MAC-USP. 

out. 3º Videobrasil no Teatro Sérgio Cardoso, com apresentação de Videotauro, 

de Otávio Donasci, na abertura. Outras videocriaturas durante o evento: Elevador, 

Ode ao Tietê e Pacaray.

out. 18ª Bienal Internacional de São Paulo: intensa programação musical, 

palestras e performances.

out. Evento Madame Satã, 400 anos, com várias atrações e performances, em 

contraponto à 18ª Bienal de São Paulo.

out. 2ª edição do festival de performances da Funarte, SP performance.

5 dez. 80 Anos da 

Pinacoteca do Estado. 

Apresentação da 

performance Cripto 

prismática, de Celina 

Mitie Fujii, Claudio 

Cretti e Eliana Floriano 

(prêmio estímulo no 3o 

Salão Paulista de Arte 

Contemporânea).

19, 21 e 22 dez. 80 Anos da Pinacoteca do 

Estado. Videocriaturas, performance concebida 

por Otávio Donasci (prêmio estímulo no 3o Salão 

Paulista de Arte Contemporânea).
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Maria Cecília França Lourenço torna-se diretora da Pinacoteca em julho de 1983 e 

permanece no cargo até março de 1987. Dá prosseguimento a diversas atividades 

de seus antecessores, entre as quais o boletim, os ateliês e o “Destaque do mês”. 

Cria ainda os projetos “Contemporâneos” e “Releituras”.

15 dez. Nipo-brasileiros: mestres e alunos em 50 anos, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 15 de janeiro de 1984. Na abertura, performance de Paulo Yutaka, 

A construção, especialmente preparada para a ocasião pelo Grupo de Arte Pon-kã.

Inaugurado em 1983, o Madame Satã foi um local muito frequentado pelo público 

underground da década de 1980, reunindo música, shows, teatro e performances. Entre 1984 

e 1986, muitas foram as performances, encenações e apresentações musicais nesse espaço. 

Destacam-se ainda como casas noturnas com programação alternativa e variada o Radar 

Tantã e o Ácido Plástico.

2º Ciclo de performances no Sesc Fábrica Pompeia.

Os direitos humanos, performance para a anistia, com José Roberto Aguilar 

e Ivald Granato, no Centro Cultural São Paulo.

Exposição Fotoperformance, de Loris Machado, no Carbono 14, também apresentada no MAM-RJ.

Ópera Rock Macunaíma, em homenagem aos 90 anos de nascimento de Mário de Andrade, 

com José Roberto Aguilar e Banda Performática, na praça Roosevelt, São Paulo.

Performance de Juan Loyola no Centro Cultural São Paulo.

abr. A noite do Apocalipse fi nal, José Roberto Aguilar e Banda Performática, 

no Centro Cultural São Paulo.

abr.  Tempestade em copo d’água, espetáculo de mímica e dança, criação coletiva do Grupo 

Pon-kã no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), São Paulo. 

ago.  1º Festival Videobrasil, MIS: Cavaleiro do Apocalipse e Boca maldita, videoperformances de 

Otávio Donasci e performance Ofi cina – guerra, do grupo e teatro Uzina Uzona, do Teatro Ofi cina.

out-dez. 17ª Bienal de São Paulo: sala especial do Grupo Fluxus (realização de 

diversas performances).
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Super-8 como instrumento do artista plástico, sessões semanais de vídeos em 

Super-8, realizadas até 1984.

22 abr. Fábio Magalhães cria o Gabinete Fotográfi co, inaugurado com a 

exposição Foto/performance, de Loris Machado, baseada nos registros 

realizados durante a performance de Ivald Granato no projeto A criança e o 

artista. Uma das fotos da exposição, Arena, passa a fazer parte do acervo da 

Pinacoteca. Em outubro daquele ano, a fotógrafa realiza as palestras O papel 

do fotógrafo na performance e A documentação fotográfi ca no museu.

 

mai. Xerografi a, mostra organizada pela Pinacoteca reunindo 47 artistas, é apresentada 

simultaneamente em três locais diferentes: na própria Pinacoteca, no Núcleo de Arte 

Contemporânea da Universidade da Paraíba, em João Pessoa, e na Casa de Artes Plásticas 

“Miguel Benício da Assumpção Dutra”, de Piracicaba.

27 mai. A galinha, os ovos e o ouro, instalação de Maurício Fridman na arena.

5-24 ago. Transumação: re-movimento das pedras, instalação de Genilson Soares na arena.

11 ago. Modifi cação e apropriação de uma identidade autônoma, performance de Gretta 

Sarfatti e Élvio Becheroni. 

26-29 ago. Ciclo de performances na Pinacoteca: José Roberto Aguilar, Per 4 – Per concerto: 

concerto para piano de cauda, luvas de boxe, violino, cítara, quatro letras de dois metros de 

altura, dois extintores de incêndio e instrumentos vários (26), Gabriel Borba Filho, O preço 

do dinheiro (27), Genilson Soares, A costura do tempo (28), e Ivald Granato, Meu romance 

com Andy Warhol (29).

       

10 set. Videoperformances: Aguilar, Gabi, Genilson e Granato. José Roberto Aguilar, Gabriel 

Borba Filho, Genilson Soares e Ivald Granato presentes na sessão de videoteipe, quando são 

exibidas as imagens das performances realizadas por eles na própria Pinacoteca, no Ciclo de 

performances. Após a apresentação, debate com o público. 

16-18 dez. Percantas – esculturas sonoras – música não fi gurativa, León Ferrari.

18 dez. Debate O espaço como suporte de ideias: instalações e manipulações ambientais, com 

Francisco Iñarra, Genilson Soares e Lydia Okumura.

Abertura do Espaço Arte Brasileira Contemporânea/Funarte, 

em São Paulo.

Criação da Banda Performática de José Roberto Aguilar, após 

performance realizada na Pinacoteca do Estado e apresentação 

em festival de música universitária na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Ivald Granato reúne em livro, com Massao Ohno, a 

documentação do seu trabalho de quase 10 anos de performance. 

Lança Ivald Granato Art Performance no Gabinete de Artes 

Gráfi cas, onde expõe também algumas fotos originais do livro.

Loris Machado apresenta na I Trienal de Fotografi a do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo três das fotos com as quais 

documentou a performance de Ivald Granato no âmbito do projeto 

A criança e o artista, realizado na Pinacoteca do Estado em 1979.

10 abr. Inauguração da sede da Cooperativa dos Artistas 

Plásticos de São Paulo com a exposição Dois metros e uma 

página, com três dias de performances.

ago-set. Exposição de Gretta Sarfatti no MAC-USP, na mesma 

época em que realiza a performance Modifi cação e apropriação 

de uma identidade autônoma na Pinacoteca.

dez. Programa Diafragma 11, na TV Gazeta, dedicado à 

performance: Ivald Granato, Sheila Leirner e outros.

monitor 19” monitor 19” monitor 19”

220 cm

textos recorte de vinil adesivo

Curso	  de	  capacitação	  para	  museus:	  	  
módulo	  curadoria	  
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2º sem. Iniciadas as atividades da Funarte, operando 

juntamente com o Instituto Nacional de Artes 

Plásticas (Inap).

O Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do Idart inicia 

um conjunto de pesquisas durante 1976 e 1977, sob a 

temática Arte em São Paulo, dentro e fora do sistema.

O urubu eletrônico, de Ivald Granato, no Teatro 

Municipal. O artista cria a Granato’s Productions; 

Loris Machado participa do empreendimento.

jul. Fundação da Cooperativa Geral para Assuntos de 

Arte, por Gabriel Borba Filho e Maurício Fridman.
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5 XL-250, performance de Ivald Granato na Fundação Armando 

Alvares Penteado.

mai. É criado o Departamento de Informação e Documentação 

Artística (Idart), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. 

O Idart reúne a Biblioteca de Arte e a Discoteca, já existentes, 

a um Centro de Pesquisas sobre arte brasileira.

dez. Criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte), vinculada 

ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC).

dez. Aracy Amaral assume a direção da Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, permanecendo no cargo até outubro de 1979. Na sua 

gestão, com o objetivo de transformar a Pinacoteca num centro 

cultural ativo, realiza a implantação de cursos; cria o “Destaque 

do Mês”, que procura destacar uma obra do acervo para 

refl exão; organiza exposições de arte contemporânea; publica 

boletins informativos e catálogos; organiza atividades didáticas 

tais como ateliê de artes plásticas para adolescentes e curso de 

desenho com modelo-vivo; promove reformas nas dependências 

da Pinacoteca, organiza um pequeno auditório e ativa o espaço 

da arena para diferentes tipos de apresentações.
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7 José Roberto Aguilar recebe prêmio especial na 

14ª Bienal de São Paulo com A transformação 

permanente do tabu em totem; também apresenta 

Espaço de performance.

Criado o Espaço A e B no MAC-USP para 

apresentação das diversas linguagens de 

vanguarda (arte em processo, performances 

e apresentações de arte conceitual).

mar. Genilson Soares e Francisco Iñarra no 

Espaço B do MAC-USP.

abr. Gabriel Borba Filho no Espaço B do MAC-USP. 

São apresentados também Jaula da anta e Pequeno 

mobiliário brasileiro.

25 jun. Vídeo no MAC – José Roberto Aguilar e 

Gabriel Borba Filho exibem trabalhos em vídeo e 

participam de debate no Espaço B do MAC-USP.

29 set. Poéticas visuais, MAC-USP: destinada 

a trabalhos caracterizados pela interseção de 

linguagem e princípios operativos do artista. Na 

mostra, o público tinha acesso, por meio de xerox,

a exemplares da maioria dos documentos exibidos.

set. Performance de Marta Minujín no MAC-USP.

Propostas do mês: Casos de sacos (Cildo Meireles), 

Fonte cubo-d’água (Marcello Nitsche), Rato, ex-

javali (Antonio Hélio Cabral), Concordas, discordas 

(Maurício Fridman), Testarte (Vera Chaves Barcellos), 

Lugar comum (Mário Ishikawa), Em pauta (Ivens 

Machado) e Fundo infi nito (Mário Cravo Neto).
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8 12 jun. We are the Revolution – My name is not Joseph Beuys, performance 

de Ivald Granato no MIS.

5 nov. Mitos vadios, evento idealizado por Ivald Granato, manifestação coletiva 

de artistas principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, é realizado em um 

estacionamento da rua Augusta. Parte da ideia de criar um espaço alternativo na 

cidade, com o princípio de liberdade e direito total à criação. A ação contesta a 

Bienal Latino-Americana por impor aos participantes o tema Mito e magia.

Xerox Action, de Hudinilson Júnior, é lançado na Pinacoteca do Estado.

17 ago. Programa Sessão contínua, de Ulises Carrión, composto da conferência A 

nova arte de fazer livros; das performances 45 revoluções por minuto, lição de 

espanhol, sistema errático internacional de correio artístico, e da apresentação dos 

vídeos Um livro, Ser ou não ser, Match e Chicle. O mesmo programa foi apresentado 

no Centro de Arte y Comunicación (Cayc) de Buenos Aires em julho daquele ano e, 

posteriormente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

out. A arte e seus processos: o papel como suporte, mostra coletiva organizada por 

Artur Matuck. A mostra itinerou por diversas cidades do interior do estado até 1982.

 

1
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7
9 jul. Ivald Granato e José Roberto Aguilar realizam exposição 

no espaço alternativo Galpão, em São Paulo.

out-dez. Ivald Granato na 15ª Bienal de São Paulo: sala A com pinturas 

e sala B com performances.

out. Fábio Magalhães assume a direção da Pinacoteca; permanece no cargo até agosto 

de 1982. Abre espaço para as manifestações artísticas que pesquisam novas linguagens 

e para trabalhos com suportes não tradicionais. Convida artistas para criarem 

ambientes e realizarem performances, e incentiva a xerografi a.

9 ago.  O desenho como instrumento, organizada pela Cooperativa dos Artistas Plásticos.

10-22 dez.  A criança e o artista, exposição ambiental elaborada por Marcello Nitsche, 

com a participação de 15 artistas, entre eles José Roberto Aguilar, Ivald Granato e 

Genilson Soares. Granato realiza performance em 21 de dezembro.
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1 A performance Roberto Carlos is my name, de Ivald Granato, é apresentada 

no Pauliceia Desvairada.

Teatro Espontâneo: Ivald Granato, José Roberto Aguilar e Lenira Rengel, na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

O profeta, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada na Galeria São Paulo.

out-dez. 16ª Bienal de São Paulo: grande parte das obras em vídeo e 

realização de performances.

2 jan-2 mar. Instalação de Lydia Okumura na arena.

28 abr-31 mai. Fonte para São Paulo galante, instalação de Gabriel Borba Filho na arena.

6 ago. Heather-Marie, performance de Linda Hartinian de uma escultura animada, 

na qual a artista mescla som, luz e movimento. A exibição se deu durante a aula 

de modelo-vivo e foi o tema da aula dos alunos. Na época, a artista participava do 

3º Festival Internacional de Teatro.

9 out-1º nov. Arte sem original, Paulo Bruscky, resultado da pesquisa em arte 

xerox – xeroxarte. Apresentação de trabalhos em xerox, fi lmes Super-8, livros, 

revistas e xeroperformance.

14 out. Palestra de Ulises Carrión, Teoria e prática da arte postal. O artista se 

encontrava no Brasil a convite da Fundação Bienal de São Paulo.
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8
2 Criação do Centro Cultural São Paulo pela Secretaria 

Municipal de Cultura, com parte do acervo municipal 

de pintura. O novo Centro apropria-se da estrutura do 

Idart, que passa a se denominar Divisão de Pesquisas.

Inauguração do Sesc Fábrica Pompeia. De 12 a 25 de 

julho, Festival Brasileiro de Arte Jovem ou 14 Noites 

de performances, no Teatro do Sesc Pompeia.

Carbono 14 (1982-1987): casa noturna que 

apresentava shows, espetáculos teatrais, vídeos, fi lmes e 

performances, como as de Ivald Granato, Theo Castilho 

e Cláudia Wonder.

25 set. Saúde da cultura brasileira, José Roberto 

Aguilar e Banda Performática na Galeria São Paulo, 

após ter sido apresentado no MAM-RJ.

ago. Maurício Fridman é nomeado diretor da Pinacoteca; 

permanece no cargo até março de 1983. 

4 mai. Eu sou Venezuela, de Juan Loyola, performance 

apresentada anteriormente no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro em 20 e 21 de março. Na mesma 

ocasião, o artista realiza palestra na instituição.

21 jun. Espaço vermelho, performance de Sandra 

Lancman, partindo da letra ‘A’ para realizar o trabalho 

que é acompanhado de som.
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6 Pássaro do poente, do Grupo Pon-kã, é 

apresentado em São Paulo, em diversas 

cidades do Brasil e no exterior.

Mortos de Accords, videocriatura de 

Otávio Donasci, faz parte do espetáculo 

Accords, dirigido por José Celso 

Martinez Correa no Teatro Ofi cina.

mar. Celebração para Kazuo Ohno, 

performance de Theo Werneck no 

Madame Satã.

ago. 4º Videobrasil, Museu da Imagem e do Som. No evento, uma sala 

especial dedicada a José Roberto Aguilar, que apresenta a performance 

Anti-Christo na abertura do festival. Otávio Donasci realiza a 

videoperformance interativa A fi la, bêbados e love story.

nov. Apresentação de uma série de performances, 

por 24 artistas, no Espaço Mambembe.

27 nov. Uma virada no século: XX-XXI, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 29 de março de 1987. O projeto completo contemplou 

um ciclo de palestras e uma exposição com trabalhos de 29 

artistas plásticos pertencentes a diferentes gerações. Na abertura, 

apresentação da performance Grafi te efêmero II, de Theo Werneck. 

No primeiro mês exibição do Videobusto, videoescultura de 

Otávio Donasci.
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4 My name is not Andy Warhol, performance de Ivald Granato na avenida Henrique 

Schaumann, São Paulo.

Ivald Granato em performance, videoteipe apresentado na Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo.

Festival Art Performance, no Radar Tantã, São Paulo. 

mar. Iludir o mágico, performance de José Eduardo Garcia 

de Moraes, no MAC-USP.

mar. Uma viagem ao Epiciclóide, performance de Jorge 

Morabito, Adriana Freire, Arnaldo Antunes & Go na Galeria 

Cultura, São Paulo.

abr. Salto do azul, performance de Hella Santarrosa, 

no MAC-USP.

abr. Apresentação de Aponkãlipse, do Grupo Pon-kã.

ago. 2º Videobrasil, MIS: videoteatro Máscara eletrônica, 

de Otávio Donasci na abertura. Donasci apresenta ainda 

Banda e Palhaço.

ago. Mostra paralela do Festival de Teatro Latino-Americano 

no Madame Satã.

ago. Três dias de performance na Funarte: Ciclo Nacional 

de Performances.

set-out. Loris Machado revela o gaiato Granato, mostra individual de Loris Machado no 

Espaço Funarte, São Paulo. Fotos de performances e ações realizadas por Ivald Granato.

out-nov. O próximo capítulo, performances do Grupo Pon-kã no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. 

nov. Arte Performance, projeto e curadoria de Osmar Dalio, no Centro Cultural São Paulo.

dez. Theo Werneck apresenta Grafi te efêmero no 2º Salão Paulista de Arte 

Contemporânea, no MIS/Paço das Artes.

13 mar. Xerografi a: arte e uso, curso e exposição organizados por 

Hudinilson Júnior.

17-29 abr. Maxs Felinfer e o Seblie, espetáculo de música, dança e poesia – 

performance do artista argentino Maxs Felinfer e convidados, acompanhando 

a exposição; apresentação também de Paulo Yutaka.

15 mai-10 jun. Arte Xerox Brasil, organizada por Hudinilson Júnior.

10 jul. Defeitos cônicos, performance de Arnaldo Antunes, Adriano Freire & Go.

7-26 ago. Contemporâneos/82 – premiados (Norma Grinberg, Mari Yoshimoto, 

Nelson Jorge Cury, Harry Dorfl er, Aderbal Moura, Jair Glass, Marcos Concílio, 

Victor Reif e Martins de Porangaba).

16 out-4 nov. Cinco a cinco, coletiva de desenhos e gravuras de José Spaniol, 

Maria Tereza Louro, Sylvia Rodrigues, Theo Werneck e Yara Guasque. 

Na abertura, performance de Theo Werneck, Grafi te efêmero, um discurso 

luminoso com música eletrônica e lâmpadas fl uorescentes.
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5 A performance Cripto prismática, de Celina Mitie Fujii, Claudio Cretti e Eliana Floriano, 

e as Videocriaturas de Otávio Donasci recebem o Prêmio Estímulo “Ex Aequo” no 

3º Salão Paulista de Arte Contemporânea.

Einsenstein, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada no Teatro Sérgio Cardoso 

durante o espetáculo O homem e o cavalo, dirigido por José Celso Martinez Correa.

Videocriaturas de Otávio Donasci e Grafi te efêmero de Theo Werneck apresentados no 

Teatro Sérgio Cardoso durante o espetáculo Coisas fi nas, dirigido por Livio Tragtenberg.

mar. Videocirco e Videokendô, com Otávio Donasci, 

Theo Werneck e Milton Tanaka. Apresentação 

das performances e de um documentário sobre 

videoteatro, no MAC-USP.

abr. A modelo nua, performance de Sarkis Kaloustian, 

no MAC-USP. 

mai. Grafi te efêmero, de Theo Werneck, no MAC-USP. 

jul. O projeto de intercâmbio cultural entre São Paulo 

e Rio de Janeiro Conexão Urbana inicia-se com a 

apresentação de uma série de performances no Teatro Madame Satã.

ago. Performance de Anjos Flores, no MAC-USP. 

out. 3º Videobrasil no Teatro Sérgio Cardoso, com apresentação de Videotauro, 

de Otávio Donasci, na abertura. Outras videocriaturas durante o evento: Elevador, 

Ode ao Tietê e Pacaray.

out. 18ª Bienal Internacional de São Paulo: intensa programação musical, 

palestras e performances.

out. Evento Madame Satã, 400 anos, com várias atrações e performances, em 

contraponto à 18ª Bienal de São Paulo.

out. 2ª edição do festival de performances da Funarte, SP performance.

5 dez. 80 Anos da 

Pinacoteca do Estado. 

Apresentação da 

performance Cripto 

prismática, de Celina 

Mitie Fujii, Claudio 

Cretti e Eliana Floriano 

(prêmio estímulo no 3o 

Salão Paulista de Arte 

Contemporânea).

19, 21 e 22 dez. 80 Anos da Pinacoteca do 

Estado. Videocriaturas, performance concebida 

por Otávio Donasci (prêmio estímulo no 3o Salão 

Paulista de Arte Contemporânea).
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Maria Cecília França Lourenço torna-se diretora da Pinacoteca em julho de 1983 e 

permanece no cargo até março de 1987. Dá prosseguimento a diversas atividades 

de seus antecessores, entre as quais o boletim, os ateliês e o “Destaque do mês”. 

Cria ainda os projetos “Contemporâneos” e “Releituras”.

15 dez. Nipo-brasileiros: mestres e alunos em 50 anos, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 15 de janeiro de 1984. Na abertura, performance de Paulo Yutaka, 

A construção, especialmente preparada para a ocasião pelo Grupo de Arte Pon-kã.

Inaugurado em 1983, o Madame Satã foi um local muito frequentado pelo público 

underground da década de 1980, reunindo música, shows, teatro e performances. Entre 1984 

e 1986, muitas foram as performances, encenações e apresentações musicais nesse espaço. 

Destacam-se ainda como casas noturnas com programação alternativa e variada o Radar 

Tantã e o Ácido Plástico.

2º Ciclo de performances no Sesc Fábrica Pompeia.

Os direitos humanos, performance para a anistia, com José Roberto Aguilar 

e Ivald Granato, no Centro Cultural São Paulo.

Exposição Fotoperformance, de Loris Machado, no Carbono 14, também apresentada no MAM-RJ.

Ópera Rock Macunaíma, em homenagem aos 90 anos de nascimento de Mário de Andrade, 

com José Roberto Aguilar e Banda Performática, na praça Roosevelt, São Paulo.

Performance de Juan Loyola no Centro Cultural São Paulo.

abr. A noite do Apocalipse fi nal, José Roberto Aguilar e Banda Performática, 

no Centro Cultural São Paulo.

abr.  Tempestade em copo d’água, espetáculo de mímica e dança, criação coletiva do Grupo 

Pon-kã no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), São Paulo. 

ago.  1º Festival Videobrasil, MIS: Cavaleiro do Apocalipse e Boca maldita, videoperformances de 

Otávio Donasci e performance Ofi cina – guerra, do grupo e teatro Uzina Uzona, do Teatro Ofi cina.

out-dez. 17ª Bienal de São Paulo: sala especial do Grupo Fluxus (realização de 

diversas performances).
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Super-8 como instrumento do artista plástico, sessões semanais de vídeos em 

Super-8, realizadas até 1984.

22 abr. Fábio Magalhães cria o Gabinete Fotográfi co, inaugurado com a 

exposição Foto/performance, de Loris Machado, baseada nos registros 

realizados durante a performance de Ivald Granato no projeto A criança e o 

artista. Uma das fotos da exposição, Arena, passa a fazer parte do acervo da 

Pinacoteca. Em outubro daquele ano, a fotógrafa realiza as palestras O papel 

do fotógrafo na performance e A documentação fotográfi ca no museu.

 

mai. Xerografi a, mostra organizada pela Pinacoteca reunindo 47 artistas, é apresentada 

simultaneamente em três locais diferentes: na própria Pinacoteca, no Núcleo de Arte 

Contemporânea da Universidade da Paraíba, em João Pessoa, e na Casa de Artes Plásticas 

“Miguel Benício da Assumpção Dutra”, de Piracicaba.

27 mai. A galinha, os ovos e o ouro, instalação de Maurício Fridman na arena.

5-24 ago. Transumação: re-movimento das pedras, instalação de Genilson Soares na arena.

11 ago. Modifi cação e apropriação de uma identidade autônoma, performance de Gretta 

Sarfatti e Élvio Becheroni. 

26-29 ago. Ciclo de performances na Pinacoteca: José Roberto Aguilar, Per 4 – Per concerto: 

concerto para piano de cauda, luvas de boxe, violino, cítara, quatro letras de dois metros de 

altura, dois extintores de incêndio e instrumentos vários (26), Gabriel Borba Filho, O preço 

do dinheiro (27), Genilson Soares, A costura do tempo (28), e Ivald Granato, Meu romance 

com Andy Warhol (29).

       

10 set. Videoperformances: Aguilar, Gabi, Genilson e Granato. José Roberto Aguilar, Gabriel 

Borba Filho, Genilson Soares e Ivald Granato presentes na sessão de videoteipe, quando são 

exibidas as imagens das performances realizadas por eles na própria Pinacoteca, no Ciclo de 

performances. Após a apresentação, debate com o público. 

16-18 dez. Percantas – esculturas sonoras – música não fi gurativa, León Ferrari.

18 dez. Debate O espaço como suporte de ideias: instalações e manipulações ambientais, com 

Francisco Iñarra, Genilson Soares e Lydia Okumura.

Abertura do Espaço Arte Brasileira Contemporânea/Funarte, 

em São Paulo.

Criação da Banda Performática de José Roberto Aguilar, após 

performance realizada na Pinacoteca do Estado e apresentação 

em festival de música universitária na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Ivald Granato reúne em livro, com Massao Ohno, a 

documentação do seu trabalho de quase 10 anos de performance. 

Lança Ivald Granato Art Performance no Gabinete de Artes 

Gráfi cas, onde expõe também algumas fotos originais do livro.

Loris Machado apresenta na I Trienal de Fotografi a do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo três das fotos com as quais 

documentou a performance de Ivald Granato no âmbito do projeto 

A criança e o artista, realizado na Pinacoteca do Estado em 1979.

10 abr. Inauguração da sede da Cooperativa dos Artistas 

Plásticos de São Paulo com a exposição Dois metros e uma 

página, com três dias de performances.

ago-set. Exposição de Gretta Sarfatti no MAC-USP, na mesma 

época em que realiza a performance Modifi cação e apropriação 

de uma identidade autônoma na Pinacoteca.

dez. Programa Diafragma 11, na TV Gazeta, dedicado à 

performance: Ivald Granato, Sheila Leirner e outros.

monitor 19” monitor 19” monitor 19”

220 cm
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2º sem. Iniciadas as atividades da Funarte, operando 

juntamente com o Instituto Nacional de Artes 

Plásticas (Inap).

O Centro de Pesquisa de Arte Brasileira do Idart inicia 

um conjunto de pesquisas durante 1976 e 1977, sob a 

temática Arte em São Paulo, dentro e fora do sistema.

O urubu eletrônico, de Ivald Granato, no Teatro 

Municipal. O artista cria a Granato’s Productions; 

Loris Machado participa do empreendimento.

jul. Fundação da Cooperativa Geral para Assuntos de 

Arte, por Gabriel Borba Filho e Maurício Fridman.
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5 XL-250, performance de Ivald Granato na Fundação Armando 

Alvares Penteado.

mai. É criado o Departamento de Informação e Documentação 

Artística (Idart), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. 

O Idart reúne a Biblioteca de Arte e a Discoteca, já existentes, 

a um Centro de Pesquisas sobre arte brasileira.

dez. Criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte), vinculada 

ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC).

dez. Aracy Amaral assume a direção da Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, permanecendo no cargo até outubro de 1979. Na sua 

gestão, com o objetivo de transformar a Pinacoteca num centro 

cultural ativo, realiza a implantação de cursos; cria o “Destaque 

do Mês”, que procura destacar uma obra do acervo para 

refl exão; organiza exposições de arte contemporânea; publica 

boletins informativos e catálogos; organiza atividades didáticas 

tais como ateliê de artes plásticas para adolescentes e curso de 

desenho com modelo-vivo; promove reformas nas dependências 

da Pinacoteca, organiza um pequeno auditório e ativa o espaço 

da arena para diferentes tipos de apresentações.
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7
7 José Roberto Aguilar recebe prêmio especial na 

14ª Bienal de São Paulo com A transformação 

permanente do tabu em totem; também apresenta 

Espaço de performance.

Criado o Espaço A e B no MAC-USP para 

apresentação das diversas linguagens de 

vanguarda (arte em processo, performances 

e apresentações de arte conceitual).

mar. Genilson Soares e Francisco Iñarra no 

Espaço B do MAC-USP.

abr. Gabriel Borba Filho no Espaço B do MAC-USP. 

São apresentados também Jaula da anta e Pequeno 

mobiliário brasileiro.

25 jun. Vídeo no MAC – José Roberto Aguilar e 

Gabriel Borba Filho exibem trabalhos em vídeo e 

participam de debate no Espaço B do MAC-USP.

29 set. Poéticas visuais, MAC-USP: destinada 

a trabalhos caracterizados pela interseção de 

linguagem e princípios operativos do artista. Na 

mostra, o público tinha acesso, por meio de xerox,

a exemplares da maioria dos documentos exibidos.

set. Performance de Marta Minujín no MAC-USP.

Propostas do mês: Casos de sacos (Cildo Meireles), 

Fonte cubo-d’água (Marcello Nitsche), Rato, ex-

javali (Antonio Hélio Cabral), Concordas, discordas 

(Maurício Fridman), Testarte (Vera Chaves Barcellos), 

Lugar comum (Mário Ishikawa), Em pauta (Ivens 

Machado) e Fundo infi nito (Mário Cravo Neto).

1
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7
8 12 jun. We are the Revolution – My name is not Joseph Beuys, performance 

de Ivald Granato no MIS.

5 nov. Mitos vadios, evento idealizado por Ivald Granato, manifestação coletiva 

de artistas principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, é realizado em um 

estacionamento da rua Augusta. Parte da ideia de criar um espaço alternativo na 

cidade, com o princípio de liberdade e direito total à criação. A ação contesta a 

Bienal Latino-Americana por impor aos participantes o tema Mito e magia.

Xerox Action, de Hudinilson Júnior, é lançado na Pinacoteca do Estado.

17 ago. Programa Sessão contínua, de Ulises Carrión, composto da conferência A 

nova arte de fazer livros; das performances 45 revoluções por minuto, lição de 

espanhol, sistema errático internacional de correio artístico, e da apresentação dos 

vídeos Um livro, Ser ou não ser, Match e Chicle. O mesmo programa foi apresentado 

no Centro de Arte y Comunicación (Cayc) de Buenos Aires em julho daquele ano e, 

posteriormente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

out. A arte e seus processos: o papel como suporte, mostra coletiva organizada por 

Artur Matuck. A mostra itinerou por diversas cidades do interior do estado até 1982.

 

1
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9 jul. Ivald Granato e José Roberto Aguilar realizam exposição 

no espaço alternativo Galpão, em São Paulo.

out-dez. Ivald Granato na 15ª Bienal de São Paulo: sala A com pinturas 

e sala B com performances.

out. Fábio Magalhães assume a direção da Pinacoteca; permanece no cargo até agosto 

de 1982. Abre espaço para as manifestações artísticas que pesquisam novas linguagens 

e para trabalhos com suportes não tradicionais. Convida artistas para criarem 

ambientes e realizarem performances, e incentiva a xerografi a.

9 ago.  O desenho como instrumento, organizada pela Cooperativa dos Artistas Plásticos.

10-22 dez.  A criança e o artista, exposição ambiental elaborada por Marcello Nitsche, 

com a participação de 15 artistas, entre eles José Roberto Aguilar, Ivald Granato e 

Genilson Soares. Granato realiza performance em 21 de dezembro.
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1 A performance Roberto Carlos is my name, de Ivald Granato, é apresentada 

no Pauliceia Desvairada.

Teatro Espontâneo: Ivald Granato, José Roberto Aguilar e Lenira Rengel, na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

O profeta, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada na Galeria São Paulo.

out-dez. 16ª Bienal de São Paulo: grande parte das obras em vídeo e 

realização de performances.

2 jan-2 mar. Instalação de Lydia Okumura na arena.

28 abr-31 mai. Fonte para São Paulo galante, instalação de Gabriel Borba Filho na arena.

6 ago. Heather-Marie, performance de Linda Hartinian de uma escultura animada, 

na qual a artista mescla som, luz e movimento. A exibição se deu durante a aula 

de modelo-vivo e foi o tema da aula dos alunos. Na época, a artista participava do 

3º Festival Internacional de Teatro.

9 out-1º nov. Arte sem original, Paulo Bruscky, resultado da pesquisa em arte 

xerox – xeroxarte. Apresentação de trabalhos em xerox, fi lmes Super-8, livros, 

revistas e xeroperformance.

14 out. Palestra de Ulises Carrión, Teoria e prática da arte postal. O artista se 

encontrava no Brasil a convite da Fundação Bienal de São Paulo.
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2 Criação do Centro Cultural São Paulo pela Secretaria 

Municipal de Cultura, com parte do acervo municipal 

de pintura. O novo Centro apropria-se da estrutura do 

Idart, que passa a se denominar Divisão de Pesquisas.

Inauguração do Sesc Fábrica Pompeia. De 12 a 25 de 

julho, Festival Brasileiro de Arte Jovem ou 14 Noites 

de performances, no Teatro do Sesc Pompeia.

Carbono 14 (1982-1987): casa noturna que 

apresentava shows, espetáculos teatrais, vídeos, fi lmes e 

performances, como as de Ivald Granato, Theo Castilho 

e Cláudia Wonder.

25 set. Saúde da cultura brasileira, José Roberto 

Aguilar e Banda Performática na Galeria São Paulo, 

após ter sido apresentado no MAM-RJ.

ago. Maurício Fridman é nomeado diretor da Pinacoteca; 

permanece no cargo até março de 1983. 

4 mai. Eu sou Venezuela, de Juan Loyola, performance 

apresentada anteriormente no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro em 20 e 21 de março. Na mesma 

ocasião, o artista realiza palestra na instituição.

21 jun. Espaço vermelho, performance de Sandra 

Lancman, partindo da letra ‘A’ para realizar o trabalho 

que é acompanhado de som.
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6 Pássaro do poente, do Grupo Pon-kã, é 

apresentado em São Paulo, em diversas 

cidades do Brasil e no exterior.

Mortos de Accords, videocriatura de 

Otávio Donasci, faz parte do espetáculo 

Accords, dirigido por José Celso 

Martinez Correa no Teatro Ofi cina.

mar. Celebração para Kazuo Ohno, 

performance de Theo Werneck no 

Madame Satã.

ago. 4º Videobrasil, Museu da Imagem e do Som. No evento, uma sala 

especial dedicada a José Roberto Aguilar, que apresenta a performance 

Anti-Christo na abertura do festival. Otávio Donasci realiza a 

videoperformance interativa A fi la, bêbados e love story.

nov. Apresentação de uma série de performances, 

por 24 artistas, no Espaço Mambembe.

27 nov. Uma virada no século: XX-XXI, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 29 de março de 1987. O projeto completo contemplou 

um ciclo de palestras e uma exposição com trabalhos de 29 

artistas plásticos pertencentes a diferentes gerações. Na abertura, 

apresentação da performance Grafi te efêmero II, de Theo Werneck. 

No primeiro mês exibição do Videobusto, videoescultura de 

Otávio Donasci.
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4 My name is not Andy Warhol, performance de Ivald Granato na avenida Henrique 

Schaumann, São Paulo.

Ivald Granato em performance, videoteipe apresentado na Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo.

Festival Art Performance, no Radar Tantã, São Paulo. 

mar. Iludir o mágico, performance de José Eduardo Garcia 

de Moraes, no MAC-USP.

mar. Uma viagem ao Epiciclóide, performance de Jorge 

Morabito, Adriana Freire, Arnaldo Antunes & Go na Galeria 

Cultura, São Paulo.

abr. Salto do azul, performance de Hella Santarrosa, 

no MAC-USP.

abr. Apresentação de Aponkãlipse, do Grupo Pon-kã.

ago. 2º Videobrasil, MIS: videoteatro Máscara eletrônica, 

de Otávio Donasci na abertura. Donasci apresenta ainda 

Banda e Palhaço.

ago. Mostra paralela do Festival de Teatro Latino-Americano 

no Madame Satã.

ago. Três dias de performance na Funarte: Ciclo Nacional 

de Performances.

set-out. Loris Machado revela o gaiato Granato, mostra individual de Loris Machado no 

Espaço Funarte, São Paulo. Fotos de performances e ações realizadas por Ivald Granato.

out-nov. O próximo capítulo, performances do Grupo Pon-kã no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. 

nov. Arte Performance, projeto e curadoria de Osmar Dalio, no Centro Cultural São Paulo.

dez. Theo Werneck apresenta Grafi te efêmero no 2º Salão Paulista de Arte 

Contemporânea, no MIS/Paço das Artes.

13 mar. Xerografi a: arte e uso, curso e exposição organizados por 

Hudinilson Júnior.

17-29 abr. Maxs Felinfer e o Seblie, espetáculo de música, dança e poesia – 

performance do artista argentino Maxs Felinfer e convidados, acompanhando 

a exposição; apresentação também de Paulo Yutaka.

15 mai-10 jun. Arte Xerox Brasil, organizada por Hudinilson Júnior.

10 jul. Defeitos cônicos, performance de Arnaldo Antunes, Adriano Freire & Go.

7-26 ago. Contemporâneos/82 – premiados (Norma Grinberg, Mari Yoshimoto, 

Nelson Jorge Cury, Harry Dorfl er, Aderbal Moura, Jair Glass, Marcos Concílio, 

Victor Reif e Martins de Porangaba).

16 out-4 nov. Cinco a cinco, coletiva de desenhos e gravuras de José Spaniol, 

Maria Tereza Louro, Sylvia Rodrigues, Theo Werneck e Yara Guasque. 

Na abertura, performance de Theo Werneck, Grafi te efêmero, um discurso 

luminoso com música eletrônica e lâmpadas fl uorescentes.

1
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5 A performance Cripto prismática, de Celina Mitie Fujii, Claudio Cretti e Eliana Floriano, 

e as Videocriaturas de Otávio Donasci recebem o Prêmio Estímulo “Ex Aequo” no 

3º Salão Paulista de Arte Contemporânea.

Einsenstein, videocriatura de Otávio Donasci, é apresentada no Teatro Sérgio Cardoso 

durante o espetáculo O homem e o cavalo, dirigido por José Celso Martinez Correa.

Videocriaturas de Otávio Donasci e Grafi te efêmero de Theo Werneck apresentados no 

Teatro Sérgio Cardoso durante o espetáculo Coisas fi nas, dirigido por Livio Tragtenberg.

mar. Videocirco e Videokendô, com Otávio Donasci, 

Theo Werneck e Milton Tanaka. Apresentação 

das performances e de um documentário sobre 

videoteatro, no MAC-USP.

abr. A modelo nua, performance de Sarkis Kaloustian, 

no MAC-USP. 

mai. Grafi te efêmero, de Theo Werneck, no MAC-USP. 

jul. O projeto de intercâmbio cultural entre São Paulo 

e Rio de Janeiro Conexão Urbana inicia-se com a 

apresentação de uma série de performances no Teatro Madame Satã.

ago. Performance de Anjos Flores, no MAC-USP. 

out. 3º Videobrasil no Teatro Sérgio Cardoso, com apresentação de Videotauro, 

de Otávio Donasci, na abertura. Outras videocriaturas durante o evento: Elevador, 

Ode ao Tietê e Pacaray.

out. 18ª Bienal Internacional de São Paulo: intensa programação musical, 

palestras e performances.

out. Evento Madame Satã, 400 anos, com várias atrações e performances, em 

contraponto à 18ª Bienal de São Paulo.

out. 2ª edição do festival de performances da Funarte, SP performance.

5 dez. 80 Anos da 

Pinacoteca do Estado. 

Apresentação da 

performance Cripto 

prismática, de Celina 

Mitie Fujii, Claudio 

Cretti e Eliana Floriano 

(prêmio estímulo no 3o 

Salão Paulista de Arte 

Contemporânea).

19, 21 e 22 dez. 80 Anos da Pinacoteca do 

Estado. Videocriaturas, performance concebida 

por Otávio Donasci (prêmio estímulo no 3o Salão 

Paulista de Arte Contemporânea).

1
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Maria Cecília França Lourenço torna-se diretora da Pinacoteca em julho de 1983 e 

permanece no cargo até março de 1987. Dá prosseguimento a diversas atividades 

de seus antecessores, entre as quais o boletim, os ateliês e o “Destaque do mês”. 

Cria ainda os projetos “Contemporâneos” e “Releituras”.

15 dez. Nipo-brasileiros: mestres e alunos em 50 anos, mostra que permanece na 

Pinacoteca até 15 de janeiro de 1984. Na abertura, performance de Paulo Yutaka, 

A construção, especialmente preparada para a ocasião pelo Grupo de Arte Pon-kã.

Inaugurado em 1983, o Madame Satã foi um local muito frequentado pelo público 

underground da década de 1980, reunindo música, shows, teatro e performances. Entre 1984 

e 1986, muitas foram as performances, encenações e apresentações musicais nesse espaço. 

Destacam-se ainda como casas noturnas com programação alternativa e variada o Radar 

Tantã e o Ácido Plástico.

2º Ciclo de performances no Sesc Fábrica Pompeia.

Os direitos humanos, performance para a anistia, com José Roberto Aguilar 

e Ivald Granato, no Centro Cultural São Paulo.

Exposição Fotoperformance, de Loris Machado, no Carbono 14, também apresentada no MAM-RJ.

Ópera Rock Macunaíma, em homenagem aos 90 anos de nascimento de Mário de Andrade, 

com José Roberto Aguilar e Banda Performática, na praça Roosevelt, São Paulo.

Performance de Juan Loyola no Centro Cultural São Paulo.

abr. A noite do Apocalipse fi nal, José Roberto Aguilar e Banda Performática, 

no Centro Cultural São Paulo.

abr.  Tempestade em copo d’água, espetáculo de mímica e dança, criação coletiva do Grupo 

Pon-kã no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), São Paulo. 

ago.  1º Festival Videobrasil, MIS: Cavaleiro do Apocalipse e Boca maldita, videoperformances de 

Otávio Donasci e performance Ofi cina – guerra, do grupo e teatro Uzina Uzona, do Teatro Ofi cina.

out-dez. 17ª Bienal de São Paulo: sala especial do Grupo Fluxus (realização de 

diversas performances).
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Super-8 como instrumento do artista plástico, sessões semanais de vídeos em 

Super-8, realizadas até 1984.

22 abr. Fábio Magalhães cria o Gabinete Fotográfi co, inaugurado com a 

exposição Foto/performance, de Loris Machado, baseada nos registros 

realizados durante a performance de Ivald Granato no projeto A criança e o 

artista. Uma das fotos da exposição, Arena, passa a fazer parte do acervo da 

Pinacoteca. Em outubro daquele ano, a fotógrafa realiza as palestras O papel 

do fotógrafo na performance e A documentação fotográfi ca no museu.

 

mai. Xerografi a, mostra organizada pela Pinacoteca reunindo 47 artistas, é apresentada 

simultaneamente em três locais diferentes: na própria Pinacoteca, no Núcleo de Arte 

Contemporânea da Universidade da Paraíba, em João Pessoa, e na Casa de Artes Plásticas 

“Miguel Benício da Assumpção Dutra”, de Piracicaba.

27 mai. A galinha, os ovos e o ouro, instalação de Maurício Fridman na arena.

5-24 ago. Transumação: re-movimento das pedras, instalação de Genilson Soares na arena.

11 ago. Modifi cação e apropriação de uma identidade autônoma, performance de Gretta 

Sarfatti e Élvio Becheroni. 

26-29 ago. Ciclo de performances na Pinacoteca: José Roberto Aguilar, Per 4 – Per concerto: 

concerto para piano de cauda, luvas de boxe, violino, cítara, quatro letras de dois metros de 

altura, dois extintores de incêndio e instrumentos vários (26), Gabriel Borba Filho, O preço 

do dinheiro (27), Genilson Soares, A costura do tempo (28), e Ivald Granato, Meu romance 

com Andy Warhol (29).

       

10 set. Videoperformances: Aguilar, Gabi, Genilson e Granato. José Roberto Aguilar, Gabriel 

Borba Filho, Genilson Soares e Ivald Granato presentes na sessão de videoteipe, quando são 

exibidas as imagens das performances realizadas por eles na própria Pinacoteca, no Ciclo de 

performances. Após a apresentação, debate com o público. 

16-18 dez. Percantas – esculturas sonoras – música não fi gurativa, León Ferrari.

18 dez. Debate O espaço como suporte de ideias: instalações e manipulações ambientais, com 

Francisco Iñarra, Genilson Soares e Lydia Okumura.

Abertura do Espaço Arte Brasileira Contemporânea/Funarte, 

em São Paulo.

Criação da Banda Performática de José Roberto Aguilar, após 

performance realizada na Pinacoteca do Estado e apresentação 

em festival de música universitária na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Ivald Granato reúne em livro, com Massao Ohno, a 

documentação do seu trabalho de quase 10 anos de performance. 

Lança Ivald Granato Art Performance no Gabinete de Artes 

Gráfi cas, onde expõe também algumas fotos originais do livro.

Loris Machado apresenta na I Trienal de Fotografi a do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo três das fotos com as quais 

documentou a performance de Ivald Granato no âmbito do projeto 

A criança e o artista, realizado na Pinacoteca do Estado em 1979.

10 abr. Inauguração da sede da Cooperativa dos Artistas 

Plásticos de São Paulo com a exposição Dois metros e uma 

página, com três dias de performances.

ago-set. Exposição de Gretta Sarfatti no MAC-USP, na mesma 

época em que realiza a performance Modifi cação e apropriação 

de uma identidade autônoma na Pinacoteca.

dez. Programa Diafragma 11, na TV Gazeta, dedicado à 

performance: Ivald Granato, Sheila Leirner e outros.

monitor 19” monitor 19” monitor 19”

220 cm
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texto curadoria
visualização do plano geral

  

Entre o final da década de 1970 e meados dos anos 1980, a Pinacoteca do Estado de São Paulo foi um 

espaço privilegiado na realização de inúmeros eventos artísticos que envolviam artes visuais, teatro, 

música, dança e outras mídias. Uma parcela dessas ações, mais conhecida como performances, foi 

fundamental para posicionar o Museu naquele período como um dos principais espaços voltados para a 

arte contemporânea de experimentação. Atualmente, os registros existentes no Museu dessas 

manifestações estão sob a guarda do seu Centro de Documentação e Memória (Cedoc). O termo 

performance abrange uma enorme quantidade de ações das mais diversas naturezas e é empregado em 

distintas circunstâncias. Talvez por isso, por resistir tanto a uma única classificação, torna-se tão 

instigante para o campo da arte e traz tantas dificuldades aos museus, pois eles foram criados para 

preservar seus acervos pelo maior tempo possível e para transformar obras em herança cultural. Como 

então lidar com eventos que têm lugar e tempo tão definidos? O que fazer para que os vestígios deem conta 

de uma experiência? Como buscar uma possível narrativa nos meandros que cercam esses rastros?

A exposição Arte como registro, registro como arte: performances na Pinacoteca de São Paulo tem como 

um de seus objetivos recuperar parte da documentação referente a eventos ocorridos na Pinacoteca nas 

décadas de 1970 e 1980. Dessa maneira, buscou-se, partindo dos depoimentos com os artistas que 

realizaram performances e com os diretores daquele período, de pesquisas no próprio arquivo 

institucional do Museu e em outros arquivos, entender como o Museu se posicionava frente às 

performances naquela época, e de que maneira a Pinacoteca integrava uma rede artístico-cultural mais 

ampla. Para a elaboração da mostra a participação dos artistas foi fundamental. A efemeridade dessas 

ações fez muitos deles buscarem estratégias de construção de informações artísticas em torno dos 

procedimentos, em um esforço de dar materialidade a algo que, depois de terminado, torna-se invisível. 

Assim, a exposição foi elaborada com o material disponível e com nossas interpretações, e talvez se 

constitua em uma pálida visão da efervescência artístico-cultural da Pinacoteca naquele período. Nossos 

agradecimentos mais que especiais aos diretores daquela época, os quais estiveram abertos a essas 

manifestações, e aos artistas que as realizaram, pois acreditaram na vocação do museu como um lugar 

de experimentação; um grande laboratório de ideias, às vezes incompreendidas em seu tempo, mas que 

nos levam a olhar a arte de uma maneira mais ampla e aberta. Sem eles, hoje, os museus ainda 

olhariam apenas para o passado e não vislumbrariam nem o presente nem, tampouco, o futuro.
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