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Resumo
Nas últimas décadas, a aquisição de performances de arte contemporânea em museus se tornou cada vez 
mais frequente. No Brasil, destaca-se o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). Até o ano de 2017, o 
MARGS possuía em seu acervo oito “performances”. Todas estas incorporadas durante a gestão de Gaudêncio 
Fidelis (2011-2014) por intermédio de um projeto que objetivava o colecionamento dessa manifestação 
artística. Contudo, nem todas essas “performances” assimiladas foram previamente planejadas para 
compor a referida coleção. A obra “sem título” (1985) do artista pernambucano Hamilton Viana Galvão seria 
em meio a esse acervo um grande “elefante branco”. De acordo com o MARGS em 1985, Hamilton realizou 
uma performance dentro do museu, em que nu, simulava beber tinta, a qual se derramava sobre seu corpo 
e se acumulava no chão, onde havia sido estendido uma tela de pintura. Ao final da ação, a tela com tinta 
acrílica teria sido por acaso deixada sob a guarda da instituição. Décadas depois, Fidelis que estava presente 
no momento da performance, reconheceu o vestígio e decidiu que este faria parte da coleção. Não havendo, 
entretanto, termo de doação e maiores informações sobre a obra. Diante disso, entramos em contato com 
Hamilton Galvão, que informou que não por sua negligência, mas por doação, a obra foi entregue ao museu 
durante o 9º Salão Nacional Artes Plásticas em 1986. Desvelando nessa oportunidade, informações e 
documentos preciosos para a compreensão da performance. Tais elementos põe em questão, inclusive, 
os poucos dados divulgados pela instituição a respeito da obra. Nesse tocante, a presente comunicação 
tem como objetivo refletir, por meio da obra “sem título” (1985?) do artista Hamilton Galvão, os riscos de 
apagamento e esquecimento de obras de arte contemporânea proporcionadas, sobretudo, pela falta de 
diálogo entre museu e artista na elaboração da documentação museológica.

Palavras-chave: performance; arte contemporânea; documentação museológica; Museu de arte do Rio 
Grande do Sul.

Abstract
In the last decades, the assimilation of contemporary art performances in museums has become more 
and more frequent. In Brazil, the Rio Grande do Sul Museum of Art (MARGS) stands out. Until the year 
2017, the MARGS had in its collection eight “performances”. All these acquired during the management of 
Gaudêncio Fidelis (2011-2014) through a project that aimed at the collection of this artistic manifestation. 
However, not all the “performances” assimilated were previously planned to compose the collection. The 
work “untitled” (1985) by the artist from Pernambuco Hamilton Viana Galvão would be in the middle of 
this collection a great “white elephant”. According to the MARGS, in 1985, Hamilton performed inside the 
museum, in which naked, it simulated drinking ink, which spilled over his body and accumulated on the 
floor, where a canvas of paint had been extended. At the end of the action, the screen with acrylic paint 
had accidentally been left under the custody of the institution. Decades later, Fidelis who was present at 
the time of the performance, recognized the vestige and decided that this would be part of the collection. 
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However, there was no term of donation or more information about the work. In view of that, we contacted 
Hamilton Galvão, who reported that not for his negligence, but for a donation, the work was delivered to 
the museum during the 9th National Salon of Plastic Arts in 1986. Unveiling this opportunity, valuable 
information and documents for understanding the performance. These elements call into question, even the 
few data released by the institution regarding the work. In this regard, the purpose of this communication 
is to reflect, through the work “untitled” (1985?) By the artist Hamilton Galvão, the risks of erasure and 
forgetfulness of contemporary art works, mainly due to the lack of dialogue between museum and artist in 
the elaboration of the museological documentation.

Keywords: performance; contemporary art; museological documentation; Rio Grande do Sul museum of art.

Desde meados da década de 1950, instituições museológicas viram seus limites 
materiais e epistemológicos desafiados pelas novas manifestações artísticas contemporâneas. 
Nesse novo movimento, a preservação de uma obra não depende apenas da conservação 
de sua materialidade, mas também de seus conceitos e poética. E dessa maneira, a falta ou 
gerenciamento inadequado de informações pode impactar na própria forma de preservação e 
reexibição de tais acervos. Necessitando-se, de uma mudança sobre a forma de se pensar e fazer 
preservação e documentação.

Essa necessidade é sentida com mais impacto quando tratamos de performances de 
arte contemporânea. Categoria artística das mais polêmicas, rompe com as próprias tentativas 
de definição de si e do termo “performance”. Sua poética inclui a necessidade da presença 
do performador ou de performadores, uma relação com o público, a inclusão do tempo e da 
espacialidade e a singularidade da ação. Além quase nenhuma outra forma de expressão artística 
possui uma variedade tão grande de representações, uma vez que cada performer cria sua própria 
definição e novos modos de execução a cada processo (GOLDBERG, 2015, p. IX).

Não obstante, mesmo diante de tantas singularidades, têm se constatado um aumento 
na assimilação de performances em museus dedicados às artes visuais. No Brasil, uma das 
instituições de destaque é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). Desde que a performance 
começou a surgir enquanto categoria artística, a instituição tem sido palco não só de diversas 
exibições, como também, adquiriu uma quantidade significativa de obras nos últimos anos.

O elefante branco

Localizado no centro histórico da cidade de Porto Alegre, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul é hoje uma das instituições museológicas mais expressivas do Brasil. Ao contrário 
de muitos museus, o MARGS surge sem sede ou acervo. Fundado como um órgão de execução 
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da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação, por meio de uma lei e decreto de 19541. 
Através de uma iniciativa do então secretário de cultura José Mariano de Freitas Beck, com o 
apoio do Governo do Estado. 

Sua criação foi impulsionada pela necessidade de sua cidade e estado por um museu 
que se voltasse para a preservação e divulgação de trabalhos de artistas locais. Embora, mesmo 
tendo esse como objetivo primário, seu acervo hoje conte não apenas com a produção de artistas 
gaúchos, mas também diversos trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros, que vão desde a 
primeira metade do século XIX até a contemporaneidade. Detendo um total de 3.660 obras de 
diversas linguagens visuais2, incluso entre essas, performances.

Até o ano de 2017, a instituição possuía em seu acervo museológico oito “performances”. 
Todas estas, assimiladas durante a gestão de Gaudêncio Fidelis (2011-2014) por intermédio de um 
projeto que visava o colecionamento dessa manifestação artística. Como amplamente divulgado à 
época pela instituição3, a ideia era não apenas expandir sua coleção de arte contemporânea, como 
elevar o MARGS ao patamar dos grandes museus do exterior como, por exemplo, o Museu de Arte 
Moderna de Nova York (MOMA), Museu Solomon R. Guggenheim, Tate Modern de Londres, que 
desde a virada do século têm adquirido em suas coleções essa categoria artística. 

Assim, no ano seguinte ao projeto, há a aquisição de seis obras de Didonet Thomaz4 
e em 2014, a série “Tacet” de Guilherme Dable. Como relatado por esses artistas (CAETANO, 
2016), o interesse de realizar a doação a instituição se deu sobretudo pelo convite e interesse 
deste ex-diretor em adquirir tais obras como acervo museológico. Contudo, nem todas as 
“performances” assimiladas se restringiriam a tal enquadramento. A obra “sem título” (1985) do 
artista pernambucano Hamilton Viana Galvão (Figura 1) seria em meio a esse planejamento um 
grande “elefante branco”.

1 Lei n. 2.345, de 29 de janeiro de 1954 e regulamentada pelo Decreto n. 5. 065 de 27 de julho de 1954. (LIMA, 2014, p. 71).
2 Disponível em: < http://www.margs.rs.gov.br/sobre-o-margs/>. Acesso em 13 de agosto de 2018.
3 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/margsmuseu/photos/?tab=album&album_id=604815902868411>. 
Acesso em 20 de novembro de 2016.
4 As obras da artista presentes na coleção em questão são: “1982” (1982); “Arte AE – aérea balões” (1983); “Abrolho” 
(1985); “Historieta de Truz” (1987); “Ronco da Solidão” (1990); “Doninhas da Solidão” (2011).
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Figura 1: “Sem título” (1985), Hamilton Viana Galvão.
Fotografia cedida pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Arquivo Pessoal.

Em visita técnica à instituição5 nos foi informado pelo Núcleo de Acervo que a 
performance “sem título” (1985) apresentava particularidades em sua forma de aquisição e 
documentação. O setor conta que Hamilton Viana Galvão apresentou uma performance em 1985, 
durante sua exposição individual no MARGS, em que nu, simulava beber tinta, a qual se derramava 
sobre seu corpo e se acumulava no chão, onde havia sido estendido um retângulo de tela de pintura. 
Ao final do evento, a tela de tinta acrílica teria sido deixada pelo artista e recolhida pelo museu. 

Ainda de acordo com o Núcleo de Acervo, eles somente souberam que a tela em 
questão dizia respeito a uma performance, quando Fidelis, que estava presente no momento 
da ação, reconheceu a tela décadas depois e decidiu que esta comporia a referida coleção. Não 
havendo, entretanto, neste setor, termo de doação e documentos sobre a obra. O núcleo em 
questão acredita que a tela seja o único registro da performance. E admitem que tem dúvidas se 
sua aquisição teria sido a melhor escolha. Uma vez que não sabem dizer se realmente o objeto em 
questão se trataria de uma “obra de arte”. 

Nesse tocante, o ano da obra e de sua aquisição pelo museu foram datados em 
“1985” e reconhecida como “doação do artista”. Não obstante, “sem título” segue divulgado 
tanto em site institucional quanto no último catálogo do museu como “acrílico sobre tela de 
algodão” (MARGS, 2014, p. 233). 

5 Visita técnica realizada ao Setor de Acervo e Setor de Pesquisa e Documentação em setembro de 2016. Embora, 
haja uma distância temporal da visita para esta comunicação, nos foi informado pelo núcleo de acervo via correio 
eletrônico em março de 2018 que a situação e documentação da obra em questão se mantém a mesma da época 
em decorrente da visita.
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Durante a mesma visita, encontramos no Núcleo de Pesquisa e Documentação 
um arquivo sobre Hamilton Galvão em que constavam alguns documentos de sua trajetória 
e exposições nas quais fez parte. Listando aqui: matérias de jornais; convites e cartazes sobre 
exposições que participou na cidade de Porto Alegre; release da exposição individual do artista 
no MARGS em 1985 (contendo sua biografia e currículo até aquele ano); um pequeno livreto do II 
Encontro Nacional de Artistas Plásticos; folder da Funarte com a programação de eventos artísticos 
que ocorreriam nas principais cidades do país, dentre elas um convite para uma a “performance, 
instalação e pintura” do artista no dia 26 de abril de 1984 no Rio de Janeiro; duas laudas escritas 
sobre um trabalho intitulado “AMESA” na qual apresenta de forma breve os objetivos e materiais 
utilizados sobre o trabalho, assinado e datado pelo próprio artista em 1983; folder com o título 
“AMESA” (Figura 2) com a imagem que mais se assemelharia a descrição da performance, junto a 
outra duas imagens de uma mesa montada com latas de tinta.

Figura 2: Folder presente na pasta do artista Hamilton V. Galvão no Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS. 
Embora, também componha os documentos sob guarda do artista. Arquivo Pessoal.

O relato do artista

Tendo em vista a necessidade de maiores informações sobre a obra “sem título”, 
procuramos conversar com Hamilton Viana Galvão afim de compreender mais sobre a poética de 
sua obra, quais os significados dos arquivos encontrados no Núcleo de Pesquisa e Documentação, 
e se também possuiria outros tipos de documento sobre sua performance. De fato, houve uma 
dificuldade durante esse processo. O MARGS não possuía mais seu contato e poucos eram os 
dados fornecidos sobre o mesmo em sites. Entretanto, em meio a muitas tentativas conseguimos 
conta-lo. Interpretamos que uma das razões para tamanha dificuldade, pode ser explicada porque 
desde a década de 1990, por motivos pessoais, Hamilton deixou a carreira de artes plásticas 
(embora recentemente venha considerando retomar as atividades).

De acordo com o artista, a história da performance presente no MARGS, na qual 
se refere como “beber tinta” (embora a performance realmente não possua título) se inicia no 
contexto de outro trabalho intitulado “AMESA”, exibida pela primeira vez em 1983. 
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Figura 3: Fotos da Intervenção “AMESA” na Funarte no Rio de Janeiro. Fotografia de Vicente Valverde e Job. Cedido 
pelo artista à autora. Arquivo pessoal.

Esta intervenção no espaço urbano consistia em uma mesa de seis lugares com caixas 
brancas fechadas e tintas, pincéis e lápis distribuídos no formato de uma refeição. A estrutura era 
montada em local de passagem natural das pessoas. Aqueles que se sentassem, recebiam o folder 
(figura 2) e podiam desenhar ou pintar as caixas de modo livre (figura 3). O artista conta que ao 
final da intervenção gerou-se um total de 823 caixas. Esse material, seria exibido doze dias depois 
em uma exposição no Espaço Alternativo Funarte no Rio de Janeiro.

No dia da abertura deste evento, Hamilton realizou pela primeira vez a performance 
“sem título”. Conta que sua intenção era devolver a intervenção das pessoas que atuaram nas 
caixas. Admite, no entanto, que esta primeira exibição apresentou diversas distinções em relação 
as outras versões da obra. Uma vez que nesse primeiro momento, não havia se despido para 
apresentar a ação e nem também utilizava tinta, mas sim um líquido à base de café com leite e 
corante comestível. Nem ao menos utilizava tela de pintura. 

No ano seguinte, Hamilton Galvão participou da exposição “Como vai você geração 
80?” no parque Lage no Rio de Janeiro. Comenta que o curador e artista plástico Paulo Roberto 
Leal se interessou pela performance em questão e conversou por longas horas a respeito da ação. 
O curador teceu algumas considerações a respeito da obra que impactaram na forma com a qual 
viria a ser reexibida. Dentre elas, a necessidade de Hamilton utilizar tinta ao invés de sua mistura, 
uma vez que na opinião do curador, esses métodos diriam mais respeito a um ator e não artista. 

Diante disso, Hamilton também passou a trabalhar com a ideia do seu corpo como um 
suporte da ação. Percebeu que a nudez seria o melhor caminho para se negar uma interferência 
de cor, além de ser ainda um dos tabus para a sociedade, sobretudo, contexto de ditadura militar. 
Desse modo, na exibição seguinte o artista passa a ficar nu e utilizar uma lata grande de tinta de 
uma só cor e a acrescentar uma tela no chão sem chassis para registrar os resíduos da pintura. 

Ainda durante a mesma exposição, Paulo Roberto Leal submeteu a performance a 
apreciação de outros dois curadores: Marcus Lontra Costa e Sandra Marger. No quais pediram 
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que a ação fosse desenvolvida como uma interferência, sem aviso ao público. Relembra que a 
apresentação em questão foi uma sexta-feira de 1984, a sala de exposição estava cheia. Hamilton 
Galvão apareceu com a tela enrolada debaixo do braço segurando um galão de tinta. Procurou 
o lugar de maior visibilidade do salão e despiu-se e bebeu a lata de tinta. De acordo com ele, o 
público ficou imediatamente em silêncio durante todo o momento da ação, e ao final, quando o 
artista se encaminhava para o banheiro, realizaram vastos aplausos.

Em 1985, realiza novamente a ação no Ciclo Nacional de Performance de São Paulo. A 
repercussão por parte do público foi a mesma: um grande silêncio, seguido por aplausos. Em 1986, 
Hamilton escreve a performance para o 9º Salão de Artes Plásticas que ocorreria no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. De acordo com ele, foram realizadas cinco apresentações no MARGS durante 
o evento. Embora tenha realizado novamente algumas modificações no formato da apresentação 
da ação.  A performance passa a ter dois minutos de duração e o artista passa a trabalhar com 
quatro latas de tinta de ¼ nas cores amarela, azul, vermelha e branca, acrescentado de um galão 
vazio. Não somente, a instituição demarca no chão de seu salão uma área designada para sua 
realização. Hamilton tece uma breve descrição desta performance exibida no MARGS, e na qual 
acredita ser sua versão definitiva:

Entro com uma tela enrolada em baixo do braço, em um lugar já demarcado, 
encontram-se 4 latas de tintas de 1/4, nas cores azul, amarela, vermelha e 
branca, uma lata grande (galão) vazia, abro a tela branca no chão, tiro o calçado 
e vou para cima da tela, a cada peça de roupa tirada uma lata de tinta é colocada 
dentro da lata grande, ao término da última peça coincide com a última lata 
tinta, pego a lata grande que está cheia e começo a beber a tinta, como a lata 
é muito grande o excesso cai pelo lado da boca e desliza pelo corpo até chegar 
a tela, a lata grande vazia volta para o lugar onde estava, junto com as latas 
pequenas (lado direito da tela que está no chão) ficando exposta no mesmo 
lugar onde foi apresentada (quando o ambiente permite), quando não, recolhe-
se na hora e não fica o registro.6 

As fotografias cedidas pelo artista (figuras 4 e 5) não deixam dúvida quanto ao 
impacto que essas imagens geram sobre a forma de compressão e dimensão sobre a tela 
assimilada pelo MARGS. Na verdade, para Luiz Cláudio da Costa os registros fotográficos, fílmicos 
e/ou videográficos de performances não são mera documentação, eles possuem seus próprios 
discursos e sentido de contexto. E, portanto, tal ‘documentação’ artística possuiria força poética 
para criar seus próprios valores” (2009, p. 22).

6 Depoimento à autora em mensagem eletrônica no dia 11 de agosto de 2018.
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Figura 4: Registro da performance exibida no Museu de Arte do Rio Grande do Sul em 1986. Fotografia de Eduardo 
Vieira da Cunha. Cedido pelo artista Hamilton Galvão à autora. Arquivo pessoal

Figura 5: Registro da performance exibida no Museu de Arte do Rio Grande do Sul em 1986. Fotografia de Eduardo 
Vieira da Cunha. Cedido pelo artista Hamilton Galvão à autora. Arquivo pessoal.



131

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

O apagamento

Diante de todos as novas informações apresentadas sobre a obra “sem título”, não 
é difícil inferir a importância que o relato do artista tem para a compreensão de uma acervos de 
arte contemporânea, sobretudo, performances. Sobre isso Rita Macedo e Cristina Oliveira (2009), 
afirmam que o artista é uma fonte primordial de informação para a atividade de documentação 
de obras de arte contemporânea, na medida em que é detentor central dos dados para a 
reapresentação de seus trabalhos. Ainda para Macedo (2007), é exatamente a aproximação entre 
artista e museu permitiria a reexibição das obras no futuro sem que houvesse prejuízo semântico 
ou sem que fosse criado um discurso poético não pretendido e não autorizado pelo artista. 

Contudo, é conhecimento comum, que no período da exibição desta performance 
muitos museus ainda não sabiam como proceder em relação as necessidades distintas dos 
processos de assimilação de obras de arte contemporânea. Em ensaio um antigo gestor do 
setor de acervo da instituição Ricardo André Frantz (2014, p. 3) comenta que por circunstâncias 
diversas, a coleção historicamente foi mal documentada. Até o momento de seu desligamento da 
instituição em 2011, calcula que haviam mais de “300 obras cuja documentação sobrevivente 
não indicava sequer a data de entrada no museu, para mais de 700 a data de entrada era apenas 
uma aproximação, e muitas outras tinham dados controversos, com fontes conflitantes”.

Em relação ao processo de doação, Hamilton Galvão comenta que durante as décadas 
de 1970 e 1980, percebia que as instituições museológicas de maneira geral eram notoriamente 
relapsas e desorganizadas com seus acervos. Admite que muitos dos seus trabalhos doados a 
museus e outras instituições de memória nunca tiveram termos de doação, sendo firmados apenas 
acordos verbais com seus gestores.

No caso da doação de “sem título”, Hamilton Galvão comenta que durante o 9º Salão 
Nacional de Artes Plásticas a cada semana era gerado um “kit performance” que consistia nas 
4 latas de tinta de 1/4, a lata de tinta grande e a tela. Na última apresentação, reservou este 
material para o MARGS a pedido da diretora Evelyn Berg Ioschpe (1983-1987). Explica que não o 
deixaria lá se não houvessem pedido, uma vez que nem mesmo ele possui estes vestígios.

Curiosamente, a gestão de Berg foi mencionada pelo próprio Fidelis, em catálogo 
da exposição “O Museu Sensível” no qual realça de forma admirável a quantidade de obras 
adquiridas em sua gestão:

Em 1984, durante a gestão de Evelyn Berg, o museu avançou enormemente e 
inúmeras obras foram incorporadas ao seu acervo, havendo cerca de 25% de 
crescimento. (...). De 1983 a 1986, durante sua gestão, foram incorporadas ao 
acervo do museu 270 obras, sendo que eram de 66 artistas homens e 34 artistas 
mulheres.29 só em 1986, 50 obras passaram ao acervo do MARGS por doação, 
número considerável para a época (FIDELIS, 2014, p. 150).
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Embora seja importante frisar nos dias atuais, sobretudo no que diz respeito a obras 
de arte contemporânea, se torna necessário que os museus reflitam o que significa adquirir tais 
acervos. Para Magali Sehn (2012, p. 143-144), é importante que o museu estabeleça critérios 
diferenciados na própria decisão de aquisição de acervos de uma arte contemporânea. Tendo em 
vista que diferente das obras tradicionais, em que se “gira em torno do juízo de valor, considerando-
se também a necessidade de suprir lacunas de determinada coleção” obras de arte efêmeras 
devem ser questionadas sobre a sua real possibilidade de preservação e exposição.

O direito à memória

Em vista das questões explicitadas se faz necessário primeiro reconhecer o equívoco 
instalado e divulgado nos documentos do MARGS a respeito da obra “sem título”. Uma vez que para 
o próprio artista a obra em questão se trataria de um conjunto de ações que abraçam os anos de 
1983 a 1986. E dessa forma, qualquer outra data que o admita ou reduza a esse reconhecimento 
seria o estabelecimento e a concordância de um apagamento sobre a memória da performance.

Ressalta-se também a necessidade de diálogo entre o Núcleo de Pesquisa e 
Documentação e o Núcleo de Acervo, uma vez que a falta de informações pode prejudicar 
diretamente as atividades de preservação (coleta, aquisição, acondicionamento, conservação), 
comunicação (exposições, publicações, projetos educativos e culturais) e pesquisa (todas as 
atividades do museu fundamentadas cientificamente) (CÂNDIDO, 2006). Não adianta que a 
instituição possua determinados tipos de documentos presentes em seus arquivos, quando nem 
mesmo estes compreendem e percebem o valor de seu significado para suas próprias obras.

No que diz respeito a exposição é importante considerar novas possibilidades na 
forma de aquisição e reexibição dessa manifestação artística. É conhecido que durante o século 
XX quando museus buscavam colecionar algo relacionado às performances, eles o faziam por 
meio dos materiais remanescentes da ação, como objetos, indumentárias, fotografias, vídeos, mas 
raramente a própria performance enquanto evento ao vivo. Contudo desde o início dos anos 2000, 
artistas e teóricos tem contestado as concepções sobre a autenticidade da performance como um 
evento único e não reiterável ou mesmo de seus registros como suficientes para sua representação 
e passam a trabalhar a ideia de reperformance como uma possibilidade de preservação para tais 
acervos. Um dos pré-requisitos básicos para possibilitar a reexibição e preservação de performances 
por instituições museológicas é o estabelecimento de um acordo com o artista, de que outros 
performers possam vir a reapresentar o trabalho. 

Hamilton Viana Galvão, por exemplo, se mostra totalmente aberto ao assentimento da 
reexibição de sua performance. Uma vez que para ele, a tela em questão na representa a obra, mas 
sim o vestígio da performance realizada. Para tanto, pede apenas que caso reperformada continue 
semelhante ao ato performático de 1986. Além é claro que possa desenvolver junto ao performer 
selecionado o preparo para a ativação do trabalho.
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Contudo, desde o evento em 1986, o artista não veio a ser procurado pelo MARGS 
para tratar sobre suas obras. “sem título” segue hoje sem uma documentação museológica que 
atenda a possibilidade e sua reexibição, uma vez que a falta de informações cria desafios ao setor 
expositivo. Sendo, portanto, enfaticamente recomendado que a instituição procure o artista para 
tecer um diálogo para a preservação do trabalho. 

Assim sendo, o exemplo da obra “sem título” (1983-1986) nos leva a compreender que 
são necessárias novas estratégias de organização documental de obras de arte contemporânea, 
sobretudo no caso de performances. Ao mesmo tempo, por mais dificuldades e questionamentos 
que esses acervos apresentem, são exatamente esses conflitos e tensões que fazem com que os 
museus saiam de sua zona de conforto e busquem desbravar novos caminhos para a preservação e 
comunicação de seus acervos. Instituições que se neguem a esse enfrentamento precisam refletir 
sobre sua identidade e missão como “museus de arte contemporânea”.
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