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RESUMO

O projeto de pesquisa visa estudar as extensões do corpo como imagem e memória na performance plástica além de compreender a constituição plural corpo/performance na

contemporaneidade. 

A partir de uma análise crítica dos trabalhos A Passage e A centering da artista Alisson Crocetta e com o apoio teórico de algumas das discussões de Flusser relacionadas à

dualidade, será possível exemplificar e debater os alcances dessa pluralidade, as contribuições do ser transformador e produtor de sentidos para a criação de imagens e situar

criticamente os trabalhos performáticos produzidos por artistas plásticos.         

	A pesquisa se justifica ao visar aprofundamento sobre os desdobramentos da performance contemporânea, estudando também os trabalhos produzidos pelas pesquisadoras e

colegas ao investigar o funcionamento do corpo como memória e imagem. Indaga a ideia de dualidade e divisão da performance em especificidades, enfatizando as relações do

corpo e espaço na realização de trajetórias.

	A verificação dessas questões se dá a partir de pesquisas bibliográficas e iconográficas, visitas a exposições de arte, estudos crítico e comparativo das fundamentações teóricas

e busca de referências em trabalhos pessoais e em outras pesquisas de alunos e professores da Escola Guignard – UEMG. 

	Identificamos até o presente momento o funcionamento duvidoso do sistema de classificação dual de uma performance – racional/irracional, objetiva/subjetiva,

conceitual/abstrata – levando em consideração que uma mesma imagem pode ser vista de várias formas e analisada a partir de vários quesitos. Verificamos na performance a

reflexão pela ação a partir do corpo que se transforma em imagem e pode, pelas relações, aumentar seu potencial transformador.
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