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O presente artigo se apóia na fala de artista para propor uma reflexão a cerca do lugar da 
Participação em um projeto de artista. Para tanto se faz necessário buscar referências em 
artistas como Sol Le Witt e Ricardo Basbaum para contextualizar na história e na 
contemporaneidade um projeto que envolve a participação não só do outro na proposta do 
artista, como coloca em questão a atuação do próprio artista neste processo. Por fim, é 
seguindo por este viés que as complexidades das atividades com participantes em projetos 
de artistas requerem pensar também, sobre as complexidades da autoria no processo 
artístico contemporâneo.   
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This study is based on the artist's discourse to propose a reflection on the place of 
Participation in an artist project. For this, it is necessary to seek references in artists such as 
Sol Le Witt and Ricardo Basbaum to contextualize in history and in contemporary times a 
project involving the participation not only of the other within the artist's proposal, but also 
puts into question the artist's own performance in this process. Finally, it is following this bias 
that the complexities of activities with participants within artists' projects require thinking also 
about the complexities of authorship in the contemporary artistic process. 
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 Este artigo dá voz ao artista, para levantar questões referentes a uma prática 

fortemente em evidência desde a década de 90: a participação em projetos 

artísticos.  Com este propósito, o texto se apoia na experiência vivenciada pela 

artista, para contextualizar as complexidades que incidem sobre a participação do 

outro no processo artístico e que implicam em mudanças de perspectivas quanto a 

produção de objetos, a atuação do artista e do participante. E, sendo a arte um 

campo de atuação onde não está imediatamente claro o que cabe ao artista fazer, 

com o ingresso do participante neste processo as questões se ampliam, somando-



se com a aparência da não-arte de como os trabalhos se apresentam e as diferentes 

condições de autorias que podem conviver em um mesmo projeto. Com isso, 

interrogar quem é o autor e o que ele produz, não sugere respostas precisas, pois os 

projetos que envolvem participantes podem não se encaixar em categorias, podem 

envolver muitos artistas, diferentes lugares e se dar em um tempo diferenciado de 

desenvolvimento. E se antes os procedimentos artísticos poderiam ser descritos por 

gestos diretamente ligados a mão do artista, como: moldar, desenhar, intervir; agora, 

a estes gestos podemos acrescentar a necessidade de negociar, coordenar, 

acordar, modificando e estender as possibilidades as quais o artista pode atuar. Ou 

seja, se antes o artista era visto como alguém dotado da capacidade de um fazer 

diferenciado, agora ele pode atuar como os demais profissionais, sendo um 

propositor de fazeres, que ocupa funções diversas, não isoladas das demais funções 

da vida que transcorre no tempo.  

 

 Então a prática de abrir espaço para as participações nas obras artísticas vem 

ocorrendo desde a arte Conceitual e o Movimento Fluxus1, com artistas que se 

apoiam na frase de Beuys: “Qualquer pessoa é um artista” (apud WALL, 2003, p. 

240). E também em Beuys, quando afirmava que a realização das obras era mais da 

ordem do sensível e, com isso, conseguiu aproximar a arte das pessoas; seguindo 

este desempenho, Sol Le Witt produziu desenhos com participantes, e, desde 1993, 

o Grupo Do it2 [Faça isso] organiza participações em mostras com instruções de 

artistas na Internet.   

 

No Brasil, a ideia de participação na obra de arte surgiu com o movimento neo-

                                                        
1  
Final dos anos 1950, as primeiras experiências do grupo Fluxus exploram noções de ambiente, 
performances e evento único. O ano de 1950 seria a data de nascimento do Happening. John Cage, 
com suas ideias de acaso e indeterminação, indicava momentos de ação, quietude e silêncio aos 
participantes. Antes disso, ainda podemos encontrar vestígios de participações nas serestas 
futuristas e dadaístas. Entre os nomes dados aos eventos realizados pelos artistas, encontramos: em 
Kaprow - Happening, Oldenburg - Performance, Brecht - event e Beuys - aktion (GLUSBERG, 2007 p. 
33).� 
2  
Do-it . Disponível em: <http://www.e-  
flux.com/projects/do_it/itinerary/itinerary.html> Acesso em: 07 de junho 2019.  

 



concreto” em 1959, quando artistas pensavam em aproximar arte e vida. Oiticica 

estava entre os artistas que desejavam transformar os processos da arte em 

sensações de vida, implicando diretamente novas percepções ao participador, 

mobilizando-o e transformando-o (Kátia Maciel in: COSTA, 2009, p.143). 

Recentemente, destaca-se o trabalho de Ricardo Basbaum: “Você gostaria de 

participar de uma experiência artística?” em desenvolvimento desde 1994, 

apresentado na Documenta de 2007 e de livre acesso disponível  para consulta na 

internet3.  

 

É fato que as facilidades da internet influenciam outras possibilidades de contato e 

veiculação as propostas artísticas enquanto estas ainda estão em processo, 

tornando crescente o número de artistas engajados com projetos abertos a 

participações, criando trabalhos que envolvem diferentes lugares por um tempo que 

não necessariamente precisa ter uma data final, ou resultados a serem 

apresentados. A internet possibilita ainda a não dependência a existência de uma 

instituição com endereço físico para dar suporte ao encontro entre o artista, os 

participantes e as visualizações de suas produções. O projeto de artista pode assim, 

estar disponível ou não, o que não impede de estar em continuidade sendo realizado 

por grupos sob diferentes mídias.  

 

Para apoiar esta reflexão, aponto as declarações de Sol Le WITT  (apud LIPPARD, 

2004) referentes as propostas que realizou com participantes, na década de 70. As 

propostas desse artista traziam a possibilidade da arte se realizar mediante 

instrução e o abandono da necessidade de envolvimento do autor na hora da 

execução do trabalho. Talvez Sol Le Witt tenha sido o primeiro artista a compartilhar 

seu processo de trabalho, ao considerar que não só ele como outros poderiam 

participar do mesmo fazer. Por um lado, naquela época os artistas começavam a 

não deter em suas mãos todas as necessidades de seus trabalhos, por outro lado, 

começavam a contar com a frase divulgada pela Kodak “tu aperta o botão e nós 

                                                        
3 BASBAUM Ricardo. Projeto Disponível em: <http://www.nbp.pro.br/contato.php>. Acesso 
em: 07 junho 2019.  

 



fazemos o resto”, abrindo acesso ao processo fotográfico e, consequentemente, aos 

registros de ações efêmeras e a possibilidade de qualquer pessoa produzir uma 

fotografia (WALL, 2003, p. 234, tradução livre).   Nesta crescente facilidade de uso 

portátil do equipamento fotográfico, a mímese se desenvolve em uma nova situação 

tecnológica em que a competência limitada do uso do equipamento, se converte em 

um campo aberto de experimentação, um potencial que começava a ser explorado 

pelos artistas. Por esta via, também estavam as propostas do Fluxus, reforçando a 

ideia de Marcel Duchamp, “de que qualquer ato é um ato artístico, desde que seja 

contextualizado como tal" (COHEN, 2007, p. 59). Desta forma, os trabalhos de 

intervenções, participações e performances sem a aparência de arte se difundem a 

partir da década de 1970, garantindo sua documentação principalmente através do 

meio fotográfico e o registro de imagens em movimento.  

 

Retomando os escritos deixados por Sol le Witt (apud LIPPARD, 2004)  a respeito 

de sua experiência artística e de diálogo com participantes, onde para o artista, não 

há um traço mais importante que o outro e se formos observar só os traços, não 

veremos o sentido da obra.  Sol Le Witt dizia que com as mesmas instruções, cada 

participante poderia chegar a formas diferentes e o artista deveria aceitar as 

interpretações de seu plano, pois, como ação, ninguém pode fazer duas vezes a 

mesma coisa. Ou seja, considerava o artista responsável pelas instruções dadas aos 

participantes e responsável pela concepção do projeto. Na execussão do trabalho, 

tanto o artista quanto o participante criariam sempre outra possibilidade daquele 

planejamento do artista. E quanto a produção resultante deste trabalho, Sol Le Witt 

(ibidem), demonstrou que o desenho final ficava sendo a arte do artista, com a 

condição de que não tivesse sido violado o planejamento dado por este. Se isso 

acontecesse, a obra do participante se converteria em uma paródia da ideia original 

planejada pelo artista. Portanto, ele refletiu sobre a construção livre do participante, 

sem deixar de definir a autoria desse processo, esclarecendo que a participação 

está condicionada a um planejamento do artista, de forma a preservar as potências 

estéticas que o trabalho constrói.  

  

Hoje, dadas as muitas possibilidades que temos de contato com participantes em 



diferentes lugares, podemos acrescentar a necessidade do artista se reconstruir 

constantemente para compreender que há neste processo, dinâmicas que não 

presencia, decisões que são oriundas de outros contextos onde os participantes 

podem estar e portanto, que esta é uma prática viva, composta de implicações não 

só no espaço, como no tempo e não só no espaço público, como ligadas a vida 

cotidiana, podendo ser divulgada de diferentes maneiras. Podemos dizer ainda, que 

este processo encontra semelhanças com o que ocorre nas redes sociais, pois 

neste, a artista não parece estar sozinho, desenvolve seu trabalho enquanto busca 

por formas de contato com o outro e formas de ocupar outros espaços, mesmo que 

isso envolva períodos temporais diferenciados.  O que ocorre é que enquanto o 

trabalho esta em processo, o contexto pode já ir cobrando do artista limites e 

aberturas, para saber até onde a artista aceita transgredir “suas regras”, 

estabelecidas em projeto artístico. Estas são interferências que desafiam o projeto 

com participantes e que vão levantando posições conceituais, fazendo com que o 

trabalho vá tomando “forma” enquanto confronta-se às abordagens da realidade não 

totalmente previstas pelo artista. Estes aspectos demonstram claramente que o 

projeto artístico da-se a ver em um tempo maior, necessariamente construindo outra 

sequência lógica do tempo.  

 

Contudo as reflexões aqui levantadas se apoiam no projeto o qual estabelece 

conexões entre décadas, ao reacessar períodos anteriores, quando a produção de 

objetos - peças cerâmicas foram expostas (2003), quando as mesmas foram 

enterradas na Avenida Paulista (2007), e então, quando foi iniciada a chamada para 

que participantes repetissem o ato de enterro das imagens que documentam o 

enterro das peças cerâmicas na Avenida. Em continuidade no tempo, hoje esse 

projeto possui dezenas de registros de ações realizadas em diferentes lugares, sob 

diferentes condições, sendo que algumas dessas ações foram realizadas por grupos 

de pessoas, prática que aumentou significativamente o número de participantes 

envolvidos no projeto da artista.    

   

Neste trabalho, quando a artista enterrou o objeto-obra ou quando o participante 

enterra a imagem-documento (fotografia), ambos os atos, marcam a interferência e 



continuidade no curso do projeto, colocando-o sob outra possibilidade de 

interpretação do que seja um enterro da imagem, ligando o projeto a outros nexos 

de tempo e lugar. A chamada a participantes, reforça a conexão entre os diferentes 

momentos vividos pelo projeto, onde conceitualmente, o ato de enterrar leva a 

pensar em um tempo que se rompe de uma continuidade, quando aquilo que era, 

deixa de ser para criar outra possibilidade de existência a partir de cada momento-

enterro. 

 

 

Figura 1. Imagem encaminhada a participantes como documento dos enterros/ ações realizadas pela 

artista em 2007. Autor da imagem é a própria artista. 

 

Na prática, a construção das propostas artísticas envolvendo participantes 

geralmente se dá na forma de um projeto pensado para ser gerenciado e certificado 

pelo artista, deixando claro que este é um trabalho diferenciado, é um projeto de 

artista.  Então que, para comunicar-se com participantes, é necessário criar um meio 

que já neste momento é parte do desenho da proposta e pode se dar por meio de 

uma instrução, ou assumir inúmeras formas. Novamente, a comunicação direta e 

aberta ao público enquanto o trabalho está em processo, produz visibilidade e 



existência ao projeto do artista. Aqui a artista acaba atuando como uma propositora 

de ações e uma negociadora de significados diretamente com o público na 

possibilidade de acionar participantes. 

 

Para tanto, o projeto conta com uma carta convite com a instrução enviada ao 

participante. A carta discorre que houve um enterro, ressalta que a ação do 

participante é realizada por livre interpretação e que a artista necessita de um 

registro da ação do participante.  De chegada, já no assunto do e-mail, a carta situa 

que se trata de um projeto de arte. Com a internet, a proposta chega até o 

participante sem precisar desligar-se do processo que a artista da continuidade, e 

com isso, oferece ao participante a decisão de agir de acordo com a sua 

disponibilidade. Também no momento do recebimento do e-mail, o participante pode 

atuar arquivando no dispositivo eletrônico, encaminhando a outros ou deletando a 

proposta. Desta forma, a artista coloca em quem recebe o e-mail, o potencial de 

divulgador do trabalho, assim como, dá a ele a escolha de deleter um arquivo 

apenas do trabalho de artista, enquanto este trabalho ainda esta ativo, em 

continuidade, sendo creditado por outros participantes em outros lugares. A proposta 

revela a ubiquidade de diferentes ações, as que creditam e as que ignoram um 

trabalho artístico, liberdades e poderes transferidos aos participantes em potenciais. 

Novamente no contato com o outro, está a opção de dar valor ou não, para aquilo 

que foi produzido pelo artista, como se o participante pudesse desempenhar o papel 

antes conferido somente a instituição, ao manifestar o poder de dar crédito e veicular 

práticas artísticas em diferentes espaços.  Hoje o uso destes espaços fluidos e de 

certa forma não “controlados”, ampliam o âmbito de alcance público das práticas 

artísticas e consequentemente, abalam os efeitos de legitimação ao possibilitar 

outras formas da arte se realizar. 

 

Certamente que para propor um Projeto que sai de seus dominios, a artista precisa 

supor que através deste poderá sensibilizar participantes, precisa contar de alguma 

forma com uma recepção familiarizada com tal possibilidade de produção. Ou seja, a 

artista conta com a tradição da arte e com as formas atuais de uso da internet. 

Conforme Boris Groys (2009), convivemos hoje com uma grande variedade de 



projetos, tanto que um projeto pode ser aceito como uma forma de arte em si, 

podendo ser visto e apreciado como arte independente de ser executado ou não.  

Para este autor, um fator importante no Projeto é que ele retira o peso do objeto, ao 

não vermos mais o ato de fazer objeto como o ponto de chegada da arte, mas como 

parte de um processo que não tem um fim determinado. 

 

Por esta via, o Projeto aqui em reflexão, convida os participantes a uma mudança de 

perspectiva para a ideia de objeto, sem esperar deste processo um fim determinado, 

mas que busca trazer a presença do outro como parte integrante do trabalho capaz 

de potencializar ainda outros confrontos ao objeto. Neste caso, o registro de uma 

ação sobre o objeto, gerou aquilo que esperamos ser o que irá durar como 

documento, colocando novamente nas mãos da artista, outro objeto na forma de 

imagem-documento. Assim, as ações dos participantes tornam-se parte dos 

potenciais estéticos de continuidade do trabalho no confronto ao objeto artístico, 

oferecendo outros possíveis confrontos ao objeto-imagem, por livre interpretação. 

Na sequência algumas imagens produzidas por participantes na realização de livre 

proposta de enterro da imagem-documento.  

 

 



Figura 1. Participante Maria Eduarda da Silva, Argentina, 2017. 

 

 

Figura 2.  Participante Magali Sehn, Japão, 2009 

 

 

 



Figura 3. Participante Mateus da Silva, MASP, São Paulo, 2008 

 

 

Figura 4. Participante Rosa da Silva, Peru, 2018 

 

 

Porém, o que estava a ocorrer durante este longo tempo de diálogo e espera pelos 

retornos dos participantes em atuação, é a abertura para a artista também atuar em 

seu projeto como um participante em seu processo, vivenciando ambos os lados 

desta produção; propositor-autor e participante. Em contrapartida, esta atitude causa 

uma desconfortante angustia vivida pela artista ao perceber que com isso pode-se 

fortalecer um borramento ou movimento de invisibilidade da figura do artista autor do 

projeto. O fato é que agir como participante adquirindo um pseudomino4, permite a 

artista vivenciar o projeto como os demais participantes vivenciam, mesmo que isso 

gere a aparente ausência do artista autor no projeto.  

 

Na prática, é como se a artista precisasse se posicionar distante do projeto para se 

colocar no lugar do participante e recuperar a inocência com o vivido e conhecido, e 

então produzir a partir da posição destes outros participantes que a artista assume. 

                                                        
4 Pseudônimo, conforme o dicionário, significa nome suposto sob o qual alguns autores publicam os 

seus escritos. Que publica obras com um nome que não é seu. Dicionário Aurélio on-line. Disponível 
em< https://dicionariodoaurelio.com/pseudonimo> acesso em 07 de junho de 2019. 

https://dicionariodoaurelio.com/pseudonimo


Com isso ocorre um paralelo entre ações realizadas pela autora e pelos 

participantes sendo interpretes no mesmo projeto, sendo que o vivenviado e 

registrado por um, incide sobre a produção do outro, e juntas, as produções vão 

constituindo outra realidade possível para o projeto. Quando a artista atua como 

participante, isso aparentemente a posiciona como uma convidada, provocando-a a 

repensar as complexidades de proximidades e distâncias com o projeto, assim como 

da autoria neste fazer.   

  

Portanto, a inclusão de participantes no processo artístico significa valorizar as 

individualidades envolvidas na busca por causar diferenças ao Projeto do artista, 

criando condições de presenças, repetições e atualizações conflituosas a proposta 

deste artista. Ou seja, o trabalho com participantes não é uma experiência sem 

conflitos internos ao projeto, e sim, é um processo demorado de investimento que 

requer ajustes ao tempo dos participantes e desapegos, pois é necessário 

compartilhar um envolvimento com mudanças deliberadas que podem aparecer a 

qualquer momento, já que o projeto está inserido em uma realidade viva, em 

movimento. No projeto de artista em questão, o tempo percorrido pelo projeto 

demonstra que a artista pode não dominar totalmente o processo, até porque 

controlar de forma demasiada significa não contemplar o principal potencial que uma 

prática participativa possui que é preservar a possibilidade de outras formas de 

existências, e com isso, permitir que o projeto possa acabar e recomeçar a qualquer 

momento, ou, se transformar continuamente.  
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