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DANÇA: DOS FEIXES DE LUZ CONTEMPORÂNEOS 

 E OUTRAS TREVAS PRESENTES... 
 

Isaura Suélen Tupiniquim Cruz (UFBA) 
  
  
 RESUMO:A proposta deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre a dança na 
contemporaneidade articulando o conceito de transgressão na arte em diferentes períodos 
históricos, a partir da década de 50 com o advento do reade-mady, body art, happenings e 
performances.  O desejo em desenvolver essas ideias está atrelado a uma das etapas da 
minha pesquisa de mestrado sobre as relações entre conceito e dança. Aqui, pretendo 
investigar os processos de conceituação nas artes que podem ser correlatos ao conceito 
de transgressão, haja vista a desestabilização de fronteiras sociais/morais provocada pela 
arte numa determinada conjuntura de insatisfação num tipo de regime resultando na 
subversão de formas. 
Nessas mudanças de padrão ocorrem zonas de contaminação, de trocas entre linguagens 
artísticas manifestadas como ação política, já que instauram ou pontuam na história uma 
espécie de fenda no que está, de certa maneira, assentado. Observo essas relações não 
apenas por casos isolados, um artista e sua obra, mas principalmente pela “proliferação” 
de ideias como ação que se manifestam num movimento que delineia um contexto, com 
suas sombras e luminosidades. Procuro neste artigo relacionar o pensamento do autor 
Giorgio Agamben sobre o contemporâneo e a ideia de metáforas de morte apresentada 
por Greiner no seu texto A desfronteirização das metáforas ontológicas no corpo artista. 
 
 
Palavras-chave: dança, transgressão na arte, historiografia. 
  

DANCE: THE BEAMS OF LIGHT CONTEMPORARY 
DARKNESS AND OTHER PRESENTS ... 

 
Abstract 
This work proposes a reflection upon dance and contemporaneity. It aims at articulating the 
concept of Transgression in Art in different historical periods from the decade 1950 on with 
the advents of ready-mades, happenings, body art and performances. The desire to 
develop such ideas is connected to one of the phases concerning my master's thesis 
research on the relations between concept and dance. Herein, I intend to investigate the 
conceptualizing processes in the Arts that may be co-related to the concept of 
Transgression, considering the de-estabilization of social/moral borders brought by Art in a 
determined state of dissatisfaction regarding a certain regime, resulting in a subversion of 
forms. 
In these changes of pattern, zones of contamination occur, as well as exchanges between 
artistic languages manifested as political action, as they establish or signalize in History a 
sort of slit/breach in what had been somehow settled. I see these relations not only as 
particular cases, concerning certain artist and its work, but mainly as a "proliferation" of 
ideas as an action that manifests itself in a movement which creates a context, as well as 
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its shadows and luminosities. In this essay, I seek the relation between the thought of 
Giorgio Agamben about contemporaneity and the idea of metaphors of death presented by 
Greiner in her text A desfronteirização das metáforas ontológicas no corpo do artista [The 
de-bordering of ontological metaphors in the body of the artist]. 
 
Key-words: Dance, Transgression in Art, Historiography 
 
 

Coloquei-me ao menos nesse estado de absurdo impossível... Somos, nesta época, alguns 
poucos empenhados a atentar contra as coisas, criando 

em nós mesmos espaço para a vida. Espaços que não estavam e que não pareciam 
ter que encontrar lugar no espaço.1 

Antonin Artaud  
 

No que implica a aparência do tempo na nossa vida é que o que precede nossa 

existência nos parece amplamente inatingível ou quase ficcional. A presença marcante 

das relações históricas longínquas ou até mesmo contemporâneas a nós converge nos 

corpos, uma trama complexa desesperada de pulsões para um futuro que não se sabe 

existente. Por assim ser, nossa vida está embalada por uma completa crise das incertezas 

do que foi, do que é, e do que pode vir a ser, e o velho ditado “dar tempo ao tempo” não 

convém com a quantidade de impulsos e desejos criativos inerentes ao humano. Este 

sempre muito dedicado à descoberta de si e do universo a sua volta... 

Ampla escuridão, ou estado potencial da criação, o corpo está tão ligado a 

condições prévias e precárias que para olhar para o seu tempo necessita fatalmente 

conceder espaço aos limiares de dor e prazer a fim de mergulhar na insalubridade das 

questões de um tempo que não se sabe seu. Ao considerar a presença da arte no mundo 

não apenas como forma de “representação” deste, deparamo-nos com as infindas 

possibilidades de abstração, subjetivação e apreensão do “real” numa esfera, além do que 

é dado a ver, de composição e diluição de fronteiras que nos condiciona antes mesmo de 

nós existirmos. 

Dessa maneira, a qualidade de ser político proporciona ao corpo, a arte, a estética 

e a relação social entre os homens a condição de esboçar no comum os limites e 

“deslimites” do corpo para funcionamento da máquina e suas leis. Nessa condição política 

a qual é dado, na maioria das vezes, o direito a engajar-se as convenções, o corpo 

possuidor de habilidade para o movimento cria, em circunstâncias de “sufocamento”, suas 
                                                
1 QUILICI: 2004, Pg 100. 



3 
 

fissuras, produzindo por sua vez, a necessária brecha de suspensão de tais leis e do 

funcionamento regular da máquina. Essa pulsão de vida inerente ao corpo que, é também 

e principalmente, sua pulsão de morte é o que dá a qualidade de deslocamento, 

realimento e permanência da nossa realidade humana.  

Em busca do passado presente, temos em nossas mãos, a produção textual e 

imagética do passado, produzidos, em grande parte pelo desejo de conhecer ou 

basicamente “imortalizar” os acontecimentos de certo tempo. Essa outra qualidade do 

humano relativa à produção e manutenção da memória esclarece que no âmbito da arte 

em diferentes contextos, sujeitos artistas que provocaram, enquanto discurso e ação 

irrupções temporais, desconstroem uma série de padrões do seu tempo para serem 

censurados, nunca compreendidos, ou gênios idolatrados como referências de uma 

mudança que só pode ser percebida ao longo de outras décadas que não a dele em vida. 

Para pensar mais sobre essa relação do artista e sua produção contemporânea 

desestabilizadora de si mesmo no seu tempo Greiner aponta no seu texto “A 

desfronteirização das metáforas ontológicas do corpo artista” uma reflexão importante 

quanto à aptidão que o corpo artista tem de perverter o percurso cognitivo sob a 

perspectiva das metáforas de morte nas experiências de Artaud, Nijinsky e Hijikata. A 

autora salienta nesses contextos o corpo em estado de crise que paradoxalmente cria um 

universo simbólico ao mesmo tempo em que rompe os imaginários que separavam os 

sistemas vida e arte, numa crise não apenas temática, que vem a ferir e perverter o 

sistema em que se encontra a partir de imagens mentais corporificadas. 

Dessa maneira, podemos dizer que as condições criativas vinculadas à 

desestabilização de um contexto político, filosófico, psicológico e cotidiano de uma época 

estão atreladas a propensão do sujeito a “negligenciar” as regras do seu tempo. Mas como 

reconhecer algumas ocorrências de corpos em estado de crise? Nesse caso, Greiner 

compreende a partir dos filósofos-linguístas G. Lakoff e M. Johnson que a metáfora é uma 

ação cognitiva e não só uma figura de linguagem. Assim, a morte como metáfora entre os 

três artistas citados por ela, pode ser vista de modos diferentes “mas amparadas 

irremediavelmente pela sombra da decomposição de tudo que se insinua estável, pronto e 

digerível” (GREINER, pg.3). Para tanto, ela propõe três ações primárias que configuram a 

experiência desses artistas. 
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Daí as referências a Artaud e a sua proposta de esvaziar o corpo 
dos automatismos dos órgãos, a Nijinsky e a inversão dos limites, o 
reconhecimento da pele de dentro, do limiar entre sanidade e loucura; e a 
Hijikata quando propõe romper as conexões, tanto no sentido das 
articulações do corpo, como naquele das articulações do pensamento. 
(GREINER, pg.3) 

  

No entanto, essas características não poderão ser compreendidas como modelo, o 

que interessa nesse sentido é aproximar essas experiências da nossa contemporaneidade 

e suas produções metafóricas. Entendidas como ocorrências de estados de crise é 

possível observar “uma estranha temporalidade que ronda os processos de aparente 

‘recuperação’ de antigos movimentos artísticos” (GREINER, pg.3), e não haveria no 

sentido das ações perceptivas e cognitivas um processo de repetição, mas sim de 

reconstrução dado que as ações se modificam durante os processos de comunicação. 

É possível observar essa relação de aparente recuperação de antigos movimentos 

artísticos principalmente quando trata-se da arte contemporânea produzida entre as 

décadas de 50 á 70 com o advento do ready-made2, da body art3, dos happenings e 

performances e a forma como elas reverberam na produção artística atual principalmente 

pela atribuição da característica política implícita nesse fazer, que manifestavam 

radicalmente aos padrões da própria arte desestabilizando conceitos estéticos de 

contemplação, virtuosismo técnico, legitimação curatorial, institucionalização da arte, entre 

outras questões que envolviam inclusive um sistema político ou militar vigente, sendo 

sempre o corpo como principal “pivô de ação”.  

O deslocamento do objeto que produz o deslocamento da percepção e instaura no 

mundo da arte para o mundo uma série de questões e contravenções podem estar 

associadas ao que Agamben chama de estado de exceção? Mas quando observamos os 

vestígios daquele discurso de lá, contextualizado as condições históricas, o que 

contextualizaria essa permanência deles aqui, meio século depois? O que ainda não 

                                                
2 Método descoberto pelo dadaísmo que utiliza de modo crítico objetos de uso comum no domínio artístico. O mais 
significativo Ready-Made é a Fonte de Marcel Duchamp.  
3 body art, ou arte do corpo, designa uma vertente da arte contemporânea que toma o corpo como meio de expressão 
e/ou matéria para a realização dos trabalhos, associando-se freqüentemente a happening e performance. Não se trata 
de produzir novas representações sobre o corpo - encontráveis no decorrer de toda a história da arte -, mas de tomar 
o corpo do artista como suporte para realizar intervenções, de modo geral, associadas à violência, à dor e ao esforço 
físico. Pode ser citado, por exemplo, entre muitos outros, o Rubbing Piece (1970), encenado em Nova York, por Vito 
Acconci (1940), em que o artista esfrega o próprio braço até produzir uma ferida. (Site Itaú Cultural) 
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deixou de ser pertinente enquanto transgressão? O que é hoje nosso estado de exceção 

para arte, nesse caso, na dança? Para esclarecer a noção de estado de exceção na 

esfera social em Agamben, antes de problematiza-la nos sistemas das artes, vejamos: 

 
“Diante do incessante avanço do que foi definido como uma 
guerra civil mundial, o estado de exceção tende sempre mais a 
se apresentar como o paradigma de governo dominante na 
política contemporânea. Esse deslocamento de uma medida 
provisória e excepcional para uma técnica de governo ameaça 
transformar radicalmente – e, de fato, já transformou de modo 
muito perceptível – a estrutura e o sentido da distinção 
tradicional entre os diversos tipos de constituição. O estado de 
exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como um patamar de 
indeterminação entre democracia e absolutismo.” (AGAMBEN, 
resumo, 2004) 
 

O estado de exceção proposto por Agamben torna evidente a indistinção entre 

soberania e democracia por parte de regimes totalitários e outras formas de poder sobre a 

constituição e o judiciário, poderíamos dizer que há também a criação de estado de 

exceção por parte de mobilizações/revoltas civis, as quais colocam em suspensão o 

funcionamento de determinado regime? Pois, trata-se também de uma tensão de forças 

que provoca a desestabilização de um poder dominante. Assim, podemos pensar que um 

estado de exceção não se dá apenas a partir de um governo dominante que suspende 

temporariamente determinadas leis instaurando outras regras temporárias de conduta, 

retirando da população sua autonomia, mas que pode ocorrer o contrário.  

 

E no caso da arte, pode-se pensar numa reorganização de “condutas” e formas 

quando num estado de crise instaurado no seu contexto, ou até mesmo, no campo 

pessoal de não adaptação aos modelos vigentes, e isso pode ser pensado ao longo da 

história da arte, mas aqui, proponho essa reflexão em torno da dança e outras 

manifestações artísticas nas décadas 50 à 70, período que no qual se instaura a chamada 

arte contemporânea e arte conceitual. Bem como, podemos pensar também que as 

reverberações de um regime totalitário suscitou no campo da arte nesse mesmo período 

um estado de crise que impulsionou formas de ação artística que questionavam e iam de 

encontro à conduta de tais regimes, como no caso da Tropicália4 no Brasil.  

                                                
4 O Tropicalismo foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura 
brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os 
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Pensando nessa suspensão de direitos, regras e leis para outros agenciamentos 

num estado de exceção, redimensiono essa abordagem para o corpo em crise e a 

produção de funções desestabilizadoras. A imagem de corpo desintegrado e inacabado 

em Rodin ou dos ready-mades de Duchamp, entre outras obras, apontaram nessa direção 

obscura de um tempo que não é só o deles, mas que atinge uma dimensão de 

temporalidade indefinida, seja por uma produção de imagem que denuncia uma condição 

inacabada do corpo que desestabiliza a contemplação de perfeição de acabamentos, seja 

pelo deslocamento do objeto de utilidade cotidiana que desalinha o estado de 

contemplação da obra enquanto “obra de arte”, seja por sua permanência no tempo e 

coerência na perspectiva da fragmentação do corpo na modernidade. E tudo isso, conflui 

com reflexões filosóficas e descobertas científicas, reajustes políticos que apontam 

posteriormente numa direção que não comporta verdades únicas e desintegra a solidez 

almejada do homem, tudo isso podendo se dar de maneira impositiva. 

Em outro texto Greiner busca refletir sobre os procedimentos criativos em dança 

contemporânea no Brasil evidenciando a desconstrução da ideia de corpo brasileiro ou 

dança brasileira a partir do próprio discurso dos artistas, desinteressados pela noção de 

matriz. Visto que, as regras que fundamentavam a dança por mais de cinquenta anos 

perderam o sentido de ser, e os artistas, principalmente na década de 80 passaram a 

questionar e investigar outras formas de atuação do corpo nesse ambiente, a autora 

propõe uma aproximação com Agamben no que infere a noção de estados de exceção 

como algo que põe em suspensão as leis que regem um sistema. Assim, a autora produz 

uma série de questões: 
De que modo a dança contemporânea tem acionado a 

organização do que poderíamos chamar, por analogia com o 
campo jurídico, de estados de exceção? Que estratégias 
podem liberar a vitalidade criativa diante da falta de condições 
mínimas de sobrevivência para os artistas mergulhados nestes 
estados de exceção onde, apesar de tudo, ainda se mostravam 
avessos a concessões? Ao que poderia ser considerado 
“imitação” de modelos estrangeiros, ainda assim, algumas 
experiências suscitam, por ambivalência, especificidades? O 
que seria o traço cultural singular que insiste em permanecer? 
(GREINER; pg.15)  

                                                                                                                                                             
cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do 
cantor-compositor Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério Duprat. A cantora Nara Leão e os 
letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto completaram o grupo, que teve também o artista gráfico, 
compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais. Nas artes visuais, se 
sobressaem o criador da Tropicália Hélio Oiticica e Lygia Clarck. 
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Não irei aqui me debruçar mais profundamente em todas as questões propostas 

pela autora. Atenho-me, a condição precária relacionada ao que significa hoje agir 

politicamente, já que não se trata nesse sentido de um estado de crise como na guerra, 

mas em como esse estado de exceção é intimamente ligado ao estado de necessidade. E 

nessa ótica o agir politicamente na atual conjuntura parece deslizar sobre a absorção dos 

discursos subversivos dos artistas por parte da mídia e dos próprios sistemas estatais de 

promoção de cultura e arte. Não saberia ao certo dizer então se a noção de estado de 

exceção como algo que está fora mais ao mesmo “é parte de”, consegue surtir efeito 

desejado de crise na estrutura em que os artistas se encontram, nem mesmo em suas 

problematizações estéticas inseridas nesse circuito/mercado. 

Retomando experiências ou tangenciando normas 

 

Para o autor George Bataille a transgressão está intimamente ligada aos processos 

de interdição, nos casos religiosos esse seria o êxtase após um processo de dor. Sem a 

interdição a guerra não existiria, já que para ele os interditos existem para serem violados, 

e no caso da guerra não há oposição à violência, ela é a violência organizada, uma 

transgressão de caráter limitado, visto que do contrário seria uma volta à violência 

animalesca.   
A transgressão organizada forma com o interdito um 

conjunto que define a vida social. A freqüência — e a 
regularidade — das transgressões não invalida a firmeza 
intangível do interdito, do qual ela é sempre o complemento 
esperado — como um movimento de diástole completa um 
movimento de sístole, ou como uma explosão é provocada por 
uma compressão que a precede. Longe de obedecer à 
explosão, a compressão a excita. (BATAILLE, pg. 44) 

Ora, essa vida espiritual, que se funda no reforço dos 
primeiros interditos, tem, entretanto, o sentido da festa, ela é a 
transgressão, não a observação da lei. No cristianismo e no 
budismo, o êxtase é conseguido ao se ultrapassar o horror. O 
acordo com o excesso que devasta tudo é às vezes até mais 
agudo em religiões em que o medo e a náusea corroeram mais 
profundamente o coração. Não há sentimento que conduza à 
exuberância com mais força que o sentimento do nada. Mas a 
exuberância não significa em absoluto a destruição, mas a 
superação do abatimento, a transgressão. (BATAILLE, pg 46) 
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É possível observar que certa dimensão do que estava interdito pelo mercado da 

arte foi infligida pela necessidade de transgredir a habitual experiência contemplativa e 

puramente estética da dita arte moderna, e, portanto haveria aí outra interdição ligada a 

um ato de violência que se quer desejável e legítima para produção de outras 

experiências, que por sua vez, deixam de ser privadas para tornarem-se públicas, no 

entanto, a relevância política do privativo da arte se dá apenas nesse processo de 

interdição com a publicização. Atitude que afirma então a qualidade de não se conter no 

privado, todavia, está reverberada na contenção do próprio meio artístico, para o qual 

estavam direcionadas tais questões. E que não se deixam vazar pelas esferas da vida 

comum, principalmente no caso da arte conceitual.  

 

De todo modo esse tipo de transgressão não deve estar oculto, apesar de dar-se a 

ver na escala específica, social e política da arte, ambas as qualidades, de público e 

privado, podem ser tratadas nessa linguagem em pequenas e médias proporções 

temporais por se reafirmar política numa condição “profana”, para usar um termo 

Batailliano, em relação a uma norma. No entanto, com o excesso de imagens de 

massacre e os processos de exaustão produzidos pela mídia e corpos de artista como no 

acionismo5 vienense o que poderia qualificar-se como transgressão de normas em nosso 

tempo? 

 

Paul Wood cita um exemplo icônico da arte conceitual que representa bem essa 

reflexão sobre interdição/transgressão, público e privado trabalhadas nesse texto, que é 

uma ação realizada em agosto de 1966 pelo artista John Latham, o qual era professor 

adjunto da St. Martins School of Art de Londres – escola cujo modernismo tinha grande 

influência.  

 

                                                
5  
A partir do final da década de 1960, os Acionistas Vienenses – grupo formado pelos artistas Otto Mühl, 
Rudolph Swarzkogler, Gunter Brus e Hermann Nitsch – procuraram transgredir todos os tabus, realizando 
vídeos, pinturas e performances escatológicas e obscenas. Aparentemente inaceitáveis tanto do ponto de 
vista moral quanto artístico, tais propostas foram, surpreendentemente, ganhando gradativamente status de 
vanguarda e adentrando o cânone da História da Arte: como exemplo, podemos citar a participação de Otto 
Mühl em duas exposições no Museu do Louvre (Posséder et Détruire, 2000 e La Peinture comme Crime, 
2002)... Autor: Priscilla Ramos da Silva, Mestre em Artes/Instituto de Artes/Unicamp. 
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– tomou emprestada, da biblioteca da faculdade, uma 
cópia do livro Arte e Cultura de Greemberg. Convidou então, 
artistas com ideias parecidas as suas, para uma “mastigação” 
(parodiando as aulas e palestras daquele tempo) – que envolvia 
escolher uma página, arrancá-la, mastigá-la e cuspir o resultado 
em um receptáculo preparado para aquele fim. Latham em 
seguida decompôs a pasta em um líquido com uma mistura de 
produtos químicos aos quais acrescentou lêvedo. Quando a 
biblioteca requisitou de volta o livro, foi-lhe entregue um tubo de 
ensaio contendo álcool: Latham tinha “destilado” Arte e Cultura.   
O professor foi devidamente despedido, e a arte herdou um 
ícone conceitual na forma de uma maleta de aparência 
duchampiana contendo um exemplar do livro, os frascos e 
produtos químicos utilizados e a carta de demissão de Latham. 
(WOOD, Pg 32)  
 

Aqui podemos observar não só o ato transgressor, bem como a interdição e 

punição pelo ato, relacionados à publicização de um posicionamento político tornado 

estético que viria afetar não só o autor do livro mastigado, bem como, toda a conjuntura de 

pensamento moderno a que estava vinculada a instituição. E na dança contemporânea 

posso citar o trabalho da Lia Rodrigues em “Aquilo de que somos feitos” a coreógrafa ao 

fim do espetáculo faz uma crítica pública a Petrobrás, sendo esta, a empresa que 

financiava a companhia naquele período. Nesse caso, não houve consequências drásticas 

para a coreógrafa, no entanto, ela transgride a interdição de não reagir a quem 

“temporariamente te mantém”.    

 
Entre vielas luminescentes e calabouços  
 

No livro O Corpo de Christine Greiner no terceiro capítulo do livro – Anorexia da 

ação comunicativa: Censura, violência e a desconstrução da linguagem a autora aborda o 

conceito de desconstrução para falar da descontinuidade como um fenômeno que rompe 

os processos de comunicação, e desestabilizam a ação comunicativa. Desconstrução 

como um conceito que mesmo desestabilizando tem a condição de aproximação. Para 

tanto, a autora cita Cornell e a ideia de filosofia limite para dizer que o que leva um 

sistema além de si mesmo é precisamente o que ele exclui, aquilo que o desestabiliza, 

instaurando assim, reorganização sígnica. 
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Pois, duas coisas entram em conflito, que são: a radicalidade de produções 

anteriores como a dos artistas Artaud, Nijinsky e Hijikata que, de certa maneira, parecem 

impossibilitar outras formas de atuação por parte dos artistas contemporâneos (atuais das 

artes do corpo) que investem em discussões muito pertinentes entre corpo e política, por 

exemplo, mas que não produzem nenhum estado de exceção; e a outra que se refere à 

compreensão de que, sendo a necessidade parte do estado de exceção, torna-se legítima 

a atuação e produção desses artistas de hoje vinculados ao mercado, porém, como estar 

dentro e não se tornar hegemônico? Ou ainda, essas proposições coerentes de um 

discurso sobre outras perspectivas do corpo e do político desestabilizam alguma coisa 

além do seu próprio campo de atuação? Para Greiner, os artistas da dança 

contemporânea estão agindo numa esfera da Biopolítica. 

Nostalgia ou utopia gostaria de convidar Agamben sobre o Contemporâneo para 

essa conversa, já que não se trata de modelos e entendemos que o estado de crise 

produz o estado de exceção. Com ele talvez possamos refletir um pouco mais sobre as 

reconstruções de movimentos artísticos passados, pois é na “vértebra quebrada do 

século” que estaria à escuridão e onde o contemporâneo agiria. E o corpo é a principal 

fonte de desejos e impulsos que movem as configurações estéticas e políticas no mundo e 

é nele que se produz e se refletem o jogo entre luz e sobra no tempo. 

No texto “O que é o contemporâneo” Agamben propõe que a indicação provisória 

viria de Nietzsche em “considerações intempestivas”, num resumo de Roland Barthes – “O 

contemporâneo é intempestivo”. Essa intempestividade aproxima-se da noção de estado 

de exceção por estar firmada na sombra do seu tempo, o sujeito contemporâneo seria 

raro, pois está de certa maneira inapropriado ao seu tempo, já que a luz desse tempo não 

o alcança. Um corpo mergulhado nas fraturas do seu século negligencia assim, as 

regras/leis que fundamentam este. Nas palavras de Nietzsche ele situa sua exigência de 

atualidade e contemporaneidade em relação ao presente numa desconexão e 

dissociação. 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado as suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 
apreender o seu tempo. (AGAMBEN, pg.58) 
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Com uma temporalidade atravessada do arcaico e do que está por vir, por não 

saber ver exatamente a luz do seu tempo, essas trevas em que mergulha o 

contemporâneo são a fonte de interpelação do sujeito para Agamben, isso sugere então o 

estado de crise proposto por Greiner, onde torna-se fértil toda potencia de transgressão do 

artista num impulso de morte. Como no Butoh, olhar para dentro do corpo é perceber uma 

total escuridão, abrir a boca para engolir uma luz que nos é inalcançável por dentro dos 

órgãos. Nesse caminho, tanto Agamben como Greiner compartilham da dimensão do 

sensível no contemporâneo como a sobra, muitas vezes cruel que se produzem e refletem 

no corpo para o tempo no tempo. E buscar isso como fórmula seria desnecessário, não só 

por ser raro, mas principalmente por ser uma ocorrência. Então, em que feixe de luz está 

os artistas do nosso tempo, visto que, embalados pela emergência do mercado? 
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