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PERSONA AND PARADOX IN  
FEDERICA MARANGONI ’S  

PERFORMANCES, 1975-1979
—

Kelley Tialiou
Kelley Tialiou discusses a collection of performances by Federica 

Marangoni, in which the artist adopts paradoxical personae: 
at once the victimizer — as either peddler or assailant — and the 
victim of commodification and aggression. Tialiou argues that 
in simultaneously fulfilling both roles, Marangoni performs a 

commentary on the objectification of women.

PERSONA EN PARADOXEN IN DE  
PERFORMANCES VAN FEDERICA 

MARANGONI, 1975-1979
—

Kelley Tialiou
Federica Marangoni neemt in een reeks performances 

paradoxale personae aan. Ze treedt op als slachtoffer van 
agressie en commodificatie, maar ook als pleger daarvan, 

afwisselend als straathandelaar en mishandelaar. Kelley Tialiou 
legt uit hoe Marangoni’s performances door die dubbelrol als 

maatschappijkritiek werken.
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Best known today for her glass sculptures and large scale installations, Venetian artist 
Federica Marangoni (b. 1940) emerged in the international art scene in the 1970s as 
a performance artist. In a series of performances that took place during the latter 
half of the decade, Marangoni forged two contradictory personae: on the one hand, 
she cast herself — literally and figuratively — in the passive role of victim, using her 
own body parts to create fragmented representations of the female body; on the 
other hand, she assumed the active role of aggressor, peddling the constructed bodily 
fragments and staging their destruction. Yet before delving into a discussion of these 
conceptually rich performances, the context in which Marangoni was developing 
her practice as a performance artist will be examined. The visual vocabulary and 
conceptual elements she employed not only position her in a dynamic dialogue with 
art movements of the period, but also exemplify a complex and intriguing approach 
with regard to the construction of persona.

As critic Valentin Tatransky has pointed out, Marangoni always remains true 
to her sense of origin, her sense of place.1 Hence, in order to fully understand the 
aesthetic sensibility and expressive means that characterize her performances, refer-
ence must first be made to the significance of the geographical context of Venice in 
her formation. While she was originally drawn to Venice in the early 1960s by her 
desire to attend the renowned Accademia di Belle Arti, it is her experience of living in 
Venice in the late 1960s that can be credited for the break from her classical training. 
The culture of activism and protest that came to the forefront in 1968, and disrupted 
events as geographically and programmatically disparate as the Venice Biennale 
and the Miss America pageant in Atlantic City, not only came to define much of 
the production and critique of art during the following decade, but also became 

De Venetiaanse kunstenaar Federica Marangoni, tegenwoordig vooral bekend om haar glazen 
sculpturen en monumentale installaties, was in de internationale kunstwereld van de jaren 
zeventig actief als performancekunstenaar. In een serie performances die plaatsvond vanaf 1975 
construeerde Marangoni twee tegengestelde personae: enerzijds vormde zij zich letterlijk en 
figuurlijk naar een passieve slachtofferrol, door haar eigen lichaamsdelen te gebruiken als repre-
sentaties van delen van het vrouwelijk lichaam. Anderzijds nam zij de actieve rol van agressor aan 
door de lichaamsdelen te verkopen of ze publiekelijk te vernietigen. Voordat deze conceptueel rijke 
performances worden besproken, zal eerst de context waarin Marangoni haar praktijk als perfor-
mancekunstenaar ontwikkelde worden onderzocht. De beelden en conceptuele elementen die zij 
gebruikte plaatsen haar werk niet alleen in een dynamische dialoog met de kunstuitingen van die 
tijd, maar vormen een complexe en intrigerende benadering van de constructie van persona. 

Kunstcriticus Valentin Tatranksy stelt dat Marangoni altijd trouw blijft aan haar herkomst 
en sense of place.1 Om de esthetische gevoeligheid en de expressieve middelen die haar perfor-
mances kenmerken goed te kunnen begrijpen dient hier dus eerst iets te worden gezegd over de 
invloed van de geografische context van Venetië op haar artistieke ontwikkeling. Aanvankelijk 
voelde Marangoni zich aangetrokken tot Venetië vanwege de bekende Accademia di Belle Arti. 
Haar ervaringen met het leven in deze stad vormden echter uiteindelijk de aanleiding om aan 
het einde van de jaren zestig afstand te doen van haar klassieke opleiding. Vanaf 1968 ontstond 
wereldwijd een stroom van activistische protesten waarbij evenementen verstoord werden die qua 
thema en locatie zo divers waren als bijvoorbeeld de Biënnale van Venetië en de Miss America-
verkiezing in Atlantic City. Deze protestcultuur was van grote invloed op de kunstproductie en 
-kritiek in het daaropvolgende decennium, en werd daarmee ook een belangrijk referentiekader 
voor Marangoni.2



76

P
E

R
FO

R
M

 P
R

E
S
E

N
T

 —
 T

he artist’s persona

 In 1968 vonden in heel Italië talloze protestacties plaats. Als reactie op de studentenprotesten die 
de opening van de Biënnale van Venetië verstoorden, trok een aantal kunstenaars hun werk terug 
uit de tentoonstelling, waaronder Michelangelo Pistoletto (1933), wiens werk op velerlei manieren 
een grote invloed had op Marangoni.3 

New York oefende een grote aantrekkingskracht uit op Marangoni in deze tijd, zoals dat 
voor veel kunstenaars wereldwijd het geval was. Hoewel zij er pas in 1978 haar eerste tentoon-
stelling had, ontdekte zij het inspirerende culturele klimaat van New York al in 1960, tijdens haar 
eerste bezoek aan de stad, waar op dat moment de Fluxus-beweging opkwam.4 De happenings 
en conceptuele kunst uit New York bleven gedurende de jaren zestig en zeventig een grote 
inspiratiebron voor Marangoni, omdat internationaal opererende kunstgaleries als Konrad Fischer 
en Gian Enzo Sperone deze uit New York naar steden als Milaan, Rome en Turijn brachten.5 Het 
is daarom ook niet verwonderlijk dat Marangoni’s eerste performance, The Reconstructed Body’s 
Trunk (1975), veel formele en conceptuele gelijkenissen vertoont met het werk van haar New 
Yorkse collega’s. 

In de performance The Reconstructed Body’s Trunk (afb. 1), die werd uitgevoerd op verschil-
lende openbare pleinen en in tentoonstellingsruimtes in Venetië, Rome en Milaan, zette Marangoni 
een verplaatsbare zwarte kast neer, met daarin vrouwelijke lichaamsdelen. De semi-trans-
parante en verschillend gekleurde lichaamsdelen van polyester — handen, voeten, torso’s en 
hoofden — waren afgietsels van Marangoni’s eigen lichaam en werden door de kunstenaar naar de 
kast gedragen en steeds opnieuw gerangschikt. Tijdens deze performances trad Marangoni op als 
een straathandelaar of marskramer, die op een markt over zijn waar waakt. 

Na The Reconstructed Body’s Trunk realiseerde Marangoni in 1978 een serie performances 
onder de collectieve titel The Box of Life. Twee performances uit deze reeks — The Art of 
Performance in Palazzo Grassi (Venetië) en In Loving Memory of Art in Artists Space (New 

an important point of reference for Marangoni in particular.2 Numerous protests 
took place across Italy that year and, in response to the student demonstrations 
that disrupted the Venice Biennale vernissage, a number of artists withdrew their 
work from the exhibition, including Michelangelo Pistoletto (b. 1933), whose practice 
greatly influenced Marangoni in many ways.3

New York also had a gravitational pull for Marangoni during this time, as it did 
for countless other artists worldwide. Although her first exhibition there did not take 
place until 1978, she initially experienced the city’s stimulating environment on a 
visit in the early 1960s, while the Fluxus movement was beginning to take shape.4 In 
addition, the conceptual influence of New York art happenings on her work continued 
throughout the 1960s and 1970s, as international art galleries like Konrad Fischer and 
Gian Enzo Sperone brought such events from New York to Milan, Rome, and Turin.5 
Hence, not surprisingly, Marangoni’s first performance piece, The Reconstructed 
Body’s Trunk (1975), shares many formal and conceptual qualities with the work 
produced by her New York colleagues. 

In The Reconstructed Body’s Trunk (fig. 1), performed in a series of piazzas 
and gallery spaces in Venice, Rome, and Milan, Marangoni set up a portable black 
cabinet (or trunk), containing fragmented parts of the female body. The varyingly 
hued semi-transparent polyester parts — hands, feet, torsos, heads — cast from her 
own body, were carried in the cabinet and rearranged each time by the artist, who 
accompanied the piece while on public display just as a peddler or street vendor 
would watch over his goods at an open-air market. 

Following The Reconstructed Body’s Trunk, in 1978 Marangoni initiated a series 
of performances under the collective title The Box of Life. Photographic and written 
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afb. 1
Federica Marangoni, 
The Reconstructured 
Body’s Trunk, 1975, 
performance, Venetië. 
Courtesy van de 
kunstenaar. Foto: 
Fulvio Roiter.

fig. 1
Federica Marangoni 
performs The 
Reconstructured 
Body’s Trunk (1975)  
in Venice. Courtesy of 
the artist. Photo:  
Fulvio Roiter.

documentation indicates the presentation of two such live performances — The 
Art of Performance at Palazzo Grassi in Venice and In Loving Memory of Art at 
Artists Space in New York; the most comprehensive form of extant documentation, 
however, is the footage of a third performance at the Galleria Civica d’Arte Moderna 
in Ferrara.6 Recorded on 16mm film, it was the first and only piece by Marangoni 
from this period to be documented in a moving image medium.7 Henceforth, the title 
The Box of Life will be used as a signifier for all three aforementioned performances, 
unless otherwise specified. 

The Box of Life consisted of a heated metal table, upon which Marangoni 
arranged wax casts of her own body parts, along with red wax flowers. As the 
temperature of the table gradually rose, the casts slowly transformed into a pool 
of molten wax. After a few minutes, condensed into only a few seconds in the 
recorded version, the artist used an oxyhydrogen torch to further the melting process, 
focusing particularly on the face, which began to resemble a ghost, as the area of 
the eyes melted away (fig. 2). Throughout this process, the camera remained mostly 
at the opposite end of the table vis-à-vis the artist, thus creating an exaggerated, 
mannerist perspective of the body parts. Citing Mantegna as a source of inspiration, 
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PERFORM PRESENT — The artist’s persona
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afb. 2
Federica Marangoni, 
The Art of Perfor-
mance, 1978, perfor-
mance, Palazzo Grassi, 
Venetië. Courtesy van 
de kunstenaar. 

fig. 2
Federica Marangoni 
performs The Art of 
Performance (1978) at 
Palazzo Grassi, Venice. 
Courtesy of the artist. 

afb. 3
Omslag van de 
tekst die tijdens de 
performance In Loving 
Memory of Art werd 
uitgedeeld. 1978, 
Artists Space, New 
York. Courtesy van 
de kunstenaar. Foto: 
Guido Cegani.

fig. 3
Cover of leaflet 
distributed in 
conjunction with the 
performance In Loving 
Memory of Art (1978) 
at Artists Space, New 
York. Courtesy of the 
artist. Photo: Guido 
Cegani.

York) — zijn middels foto’s en tekst gedocumenteerd. Een opvoering van de derde performance in 
de Galleria Civica d’Arte Moderna (Ferrara) is echter de best gedocumenteerde performance uit 
de serie.6 Deze performance is vastgelegd op 16mm film en daarmee de enige performance van 
Marangoni uit deze periode die met bewegend beeld is gedocumenteerd.7 In de rest van dit artikel 
zal de titel The Box of Life worden gebruikt als aanduiding voor de drie hierboven genoemde 
performances, tenzij anders wordt aangegeven. 

The Box of Life bestond uit een opgewarmde metalen tafel, waarop Marangoni wassen 
afgietsels van haar eigen lichaamsdelen rangschikte, samen met rode bloemen van was. Omdat 
de temperatuur van de tafel geleidelijk steeg veranderden de wassen lichaamsdelen en bloemen 
langzaam in een plas gesmolten was. Na enkele minuten, die op film zijn gereduceerd tot enkele 
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Federica Marangoni, 
In Loving Memory 
of Art, 1978, Artists 
Space, New York. 
Courtesy van de 
kunstenaar.

fig. 4
Federica Marangoni 
performs In Loving 
Memory of Art (1978) 
at Artists Space, New 
York. Courtesy of the 
artist.

Marangoni credits the montage for enriching the recording of her performance by 
adding a decidedly Baroque aspect to it.8 Though not easily discernible due to the 
red hue of the video footage, the artist makes note of the black and gold surround-
ings — funerary colors in Venice — a color scheme most appropriate in this instance, 
considering the decomposition of the body occurring during the performance.9

Precedents for Marangoni’s body casting can be found in the oeuvres of 
artists such as Tetsumi Kudo (1935-1990), Marisa Merz (b. 1931), and Alina 
Szapocznikow (1926-1973). On a formal level, The Box of Life brings to mind 
Kudo’s 1963 performance at Galerie J in Paris, in which he used an iron to melt 
a wax imprint of his wife’s breasts, while conceptually, Marangoni’s use of her 
own body as a point of departure for her sculptural objects might be examined 
alongside Merz’s Scarpette (1968 onward), which she modeled after her own feet.10 
The connection between the oeuvres of Marangoni and Szapocznikow, who repre-
sented Poland at the 1962 Venice Biennale, can be traced to the Nouveau Réalisme 
movement, and particularly its founder and definitive intellectual champion, art 
critic Pierre Restany.11 Szapocznikow began producing casts of her breasts, stomach, 
and legs, while “combining fragmented body parts with revolutionary sculpting 
materials including polyester and polyurethane”, about a decade before Marangoni’s 
experiments.12 The common formal qualities between the practices of the two 
artists are central to this comparison, even though their respective conceptual 
frameworks and metaphysical concerns vary widely. While Szapocznikow was 
preoccupied with bodily functions from a deeply personal perspective, Marangoni 
was interested in social commentary regarding the treatment of the female body  
on a collective scale.13
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seconden, gebruikt de kunstenaar een knalgasbrander om het smelten te versnellen (afb. 2). Hierbij 
richtte zij zich vooral op het gezicht, dat steeds macaberder werd naarmate de ogen verdwenen. 

Gedurende dit proces bleef de camera grotendeels aan de andere zijde van de tafel, 
tegenover de kunstenaar, waardoor een vervormd, maniëristisch perspectief op de lichaamsdelen 
ontstond. Marangoni, die Mantegna als een van haar belangrijkste inspiratiebronnen noemt, prees 
de montage als een verrijking van de opname van haar performance, omdat deze een barokke 
sfeer geeft.8 De kunstenaar wijst op het zwart en goud in de achtergrond van de performance — de 
traditionele begrafeniskleuren in Venetië. Een toepasselijke kleurstelling, gezien de handeling van 
de performance: de ontleding van het lichaam.9 De kleuren zijn overigens door de rode tint van de 
film niet goed zichtbaar. 

Voorlopers van Marangoni’s lichaamsafgietsels kunnen worden gevonden in de oeuvres van 
kunstenaars als Tetsumi Kudo (1935-1990), Marisa Merz (1931) en Alina Szapocznikow (1926-
1973). In formeel opzicht vertoont The Box of Life overeenkomsten met Kudo’s performance 
bij Galerie J. (Parijs) van 1963. In deze performance gebruikte de kunstenaar een strijkijzer om 
een wassen afdruk van de borsten van zijn vrouw te laten smelten. Op conceptueel niveau kan 
Marangoni’s gebruik van haar eigen lichaam als model voor haar sculpturale objecten worden 
gerelateerd aan Merz’ Scarpette (vanaf 1968), waarin zij haar eigen voeten als model nam.10 De 
raakvlakken in de oeuvres van Marangoni en Szapocznikow zijn terug te voeren op het Nouveau 
Réalisme, en in het bijzonder op diens grondlegger en intellectueel leider, de kunstcriticus Pierre 
Restany.11 Szapocznikow begon al een decennium eerder dan Marangoni met het maken van 
afgietsels van haar borsten, buik en benen, hierbij gebruik makend van onorthodoxe materialen, 
zoals polyester en polyurethaan.12 De formele overeenkomsten in de artistieke praktijk van beide 
kunstenaars vallen op wanneer men hun werk vergelijkt, hoewel hun concepten en filosofische 
vragen zeer verschillend zijn. Waar Szapocznikow met lichaamsfuncties werkte vanuit een heel 

Though The Reconstructed Body’s Trunk is not considered part of The Box of Life, 
a series of formal elements and conceptual devices establish continuity between all 
of Marangoni’s performances of the late 1970s. She represents the female body by 
casting her own, and then takes on the role of aggressor in an escalating sequence, 
first as human trafficker in The Reconstructed Body’s Trunk and then as assailant in 
The Box of Life. But why play a typically ‘male’ role without assuming a male guise? 
In order to fully understand these seemingly contradictory personae, we must keep in 
mind that this counterintuitive combination of action and appearance draws attention 
to the fact that these performative gestures were conceived and executed as political 
statements on — rather than theatrical imitations of — life. The key to deciphering the 
meaning of these complex personae is the fact that while enacting stereotypically 
male roles, she made no effort to conceal her own gender identity as a female artist, 
reminding the viewer of the female agency behind the performance and bringing her 
anti-violence agenda transparently to the forefront. Ultimately, though Marangoni 
adopted the personae of peddler and aggressor and appropriated significant performa-
tive devices, such as the mask, her performances availed, rather than masked, her self. 

A MULTIPLICITOUS PERSONA: THE SELF AS OBJECT,  
THE SELF AS OBJECTIFIER 

It is common practice for artists to objectify their own body in service of their 
performances; in this context, there is no physical separation between the artist as 
object and the artist as agent. In contrast, what is rather unique about Marangoni’s 
performances is the very physical separation between the self as object, represented 
by the casts of her body, and the self as agent, represented by her real body. The 
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persoonlijk perspectief, hield Marangoni zich bezig met maatschappijkritiek in relatie tot de 
omgang met het vrouwelijk lichaam op een collectieve schaal.13

Hoewel The Reconstructed Body’s Trunk geen onderdeel uitmaakt van de performancereeks 
The Box of Life, zijn er een aantal formele elementen en conceptuele middelen die terugkomen in 
al Marangoni’s performances van de late jaren zeventig. Ze representeert het vrouwelijk lichaam 
met afgietsels van haar eigen lichaam en neemt vervolgens in toenemende mate de rol van 
agressor aan: in The Reconstructed Body’s Trunk als mensenhandelaar en in The Box of Life als 
mishandelaar. Maar waarom een typisch ‘mannelijke’ rol spelen zonder daarbij een mannelijke 
vermomming aan te nemen? Om deze op het eerste gezicht tegengestelde personae te kunnen 
begrijpen, moeten we in gedachten houden dat deze onlogische combinatie van handeling en 
uiterlijk voorkomen performatieve handelingen zijn die in die tijd werden gezien en uitgevoerd 
als politiek commentaar op het leven — en dus geen theatrale imitaties ervan. Voor de analyse 
van deze complexe personae is het van belang dat Marangoni haar identiteit als vrouwelijke 
kunstenaar niet probeert te verhullen wanneer zij in haar performances stereotype mannelijke 
rollen speelt. Hiermee herinnert ze de toeschouwer aan de vrouwelijke agency die schuilt achter 
de performance en kan zij openlijk haar anti-gewelddadige agenda naar voren brengen. Hoewel 
Marangoni de personae van straathandelaar en mishandelaar aannam, en onder andere maskers 
als gendergerelateerde performatieve middelen gebruikte, toonden Marangoni’s performances haar 
eigen identiteit dus meer dan dat ze haar verborgen. 

DE MEERVOUDIGE PERSONA: HET ZELF ALS OBJECT, HET ZELF ALS OBJECTIVERENDE
In de performancekunst is het gebruikelijk dat kunstenaars hun eigen lichaam objectiveren en 
in dienst stellen van hun performance. In deze context bestaat er geen fysiek onderscheid tussen 
de kunstenaar als object en de kunstenaar als agent. Uniek aan Marangoni’s performances is 

simultaneous presence of the two images of the artist — the cast one and the live 
one — allows the viewer to visually distinguish between object and objectifier; yet, 
ultimately, these two elements of the performance comprise aspects of the same 
self. By symbolically enacting the selling and destroying of her own body parts, 
Marangoni denounces the objectification of the universal female body — her own 
(polyester or wax) doppelgänger functioning as its signifier.

By assuming the role of peddler-custodian of the female body parts in The 
Reconstructed Body’s Trunk, the artist made direct reference to “the commercializa-
tion of woman”.14 Her decision to address the issue of women’s trafficking, primarily 
in regard to the sex trade, is in line with the general political activism of performance 
art of the time.15 The public nature of the space in which this performance took 
place in Venice has a twofold function: firstly, on a practical level, it offered the 
artist the potential of reaching a broader and more diverse audience, and secondly, 
on a conceptual level, it brought women’s trafficking — still a taboo subject at the 
time — into the public sphere, emphasizing it as a widespread phenomenon that 
affects society as a whole. Furthermore, the immediacy between artist and audience 
is characteristic of performance art of the 1970s, which allowed artists to “‘exhibit’ 
at any time, for any duration, at all manner of sites — often the street — and in close 
contact with the viewers”, to use Daniel Wheeler’s words.16 Marangoni’s choice of 
venue coincides with those of many of her contemporaries and exemplifies what 
Italian art critic and curator Lea Vergine has described as the necessity to “destroy the 
artificial screen that separates the public from the private.”17

If the persona of peddler in The Reconstructed Body’s Trunk was a rather 
subdued way of condemning women’s trafficking, her persona in subsequent 
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echter het fysieke verschil tussen het zelf als object, in de vorm van de lichaamsafgietsels, en 
het zelf als agent, in de vorm van haar eigen lichaam. De gelijktijdige aanwezigheid van de twee 
hoedanigheden van de kunstenaar — het afgietsel en de levende versie van haar lichaam — stelt 
de toeschouwer in staat om een zichtbaar onderscheid te maken tussen ‘object’ en ‘objectiverende’. 
Toch bevatten beide elementen van de performance uiteindelijk elementen van hetzelfde zelf. 
Met de symbolische handelingen van het verkopen en vernietigen van haar eigen lichaamsdelen, 
bekritiseert Marangoni de objectificatie van het universele vrouwelijk lichaam, waarvan haar eigen 
(polyester of wassen) dubbelganger als betekenisdrager optreedt.

Door in de performance The Reconstructed Body’s Trunk de rol van beschermende straatver-
koper aan te nemen, refereert Marangoni direct aan de commercialisering van ‘de vrouw’.14 Haar 
keuze om zich te richten op het probleem van de vrouwenhandel, en dan met name in relatie tot 
de seksindustrie, is in lijn met de politiek-activistische toon van de performancekunst uit die tijd.15 
Het feit dat de performance plaatsvond in een publieke ruimte in Venetië had twee redenen: een 
praktische, namelijk dat Marangoni in deze ruimte de mogelijkheid had om een breed en divers 
publiek te bereiken, en ten tweede de conceptuele overweging dat zij hiermee het thema vrouwen-
handel — dat in die tijd nog steeds een taboe was — in de publieke sfeer bespreekbaar kon maken 
en kon benadrukken dat het een wijdverbreid fenomeen is dat invloed heeft op de samenleving 
als geheel. Ook de directe interactie tussen de kunstenaar en het publiek is kenmerkend voor 
de performancekunst van de jaren zeventig. Het stelde kunstenaars in staat hun performances 
“‘tentoon te stellen’ op elk willekeurig moment, voor onbepaalde tijd, op elke mogelijke plek — vaak 
op straat — en in nauw contact met de toeschouwers”, aldus David Wheeler.16 Marangoni’s keuzes 
voor de locaties van haar performances komen overeen met die van haar tijdgenoten en illustreren 
wat de Italiaanse kunstcriticus en curator Lea Vergine heeft beschreven als de noodzaak om “het 
kunstmatige scherm dat het publieke van het private scheidt te vernietigen”.17

performances escalated to that of aggressor. Despite the inherent violence in the 
act of burning the body, the precision with which Marangoni performed these 
gestures allowed her aesthetic concerns as an artist to show through. In fact, the slow 
deconstruction of the body in The Art of Performance and In Loving Memory of 
Art afforded the viewer ample time not only to grapple with the pain, but also to 
contemplate the conflicting roles of victim and aggressor in which the artist cast 
herself. As the red wax flowers and nude-colored wax body parts melted away, 
the surface of the metal table — which resembles those that can be found in a 
morgue — was transformed into a bloody pool, all visual cues cumulatively serving to 
heighten our perception of pain and brutality.18 At the same time, the fact that these 
‘acts of violence’ were performed on casts rather than her own body underscores the 
artifice of Marangoni’s persona, carefully constructed to subtly convey a subversive 
message rather than for mere shock value.19

Performative destruction became an important theme in the work of many 
artists in the postwar era, including Niki de Saint Phalle (1930-2002) (in her ‘Shot’ 
paintings), Yves Klein (1928-1962) (in his ‘Fire’ paintings), and Lucio Fontana (1899-
1968) (in his ‘Slashed’ paintings); however, the personae they each adopted vary 
considerably from Marangoni’s. For example, while Klein and Marangoni shared the 
blowtorch as a tool of destruction, the persona Klein forged can most accurately be 
described as that of provocateur. And while Fontana’s controlled incisions, sugges-
tive of skin wounds, evoke pain similar to Marangoni’s The Box of Life, the message 
of his work is ultimately conveyed through the object — the canvas — rather than 
the gesture. 
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Waar Marangoni’s persona als straathandelaar in The Reconstructed Body’s Trunk nog een relatief 
milde veroordeling van vrouwenhandel presenteerde, wordt haar persona in de daaropvolgende 
performances steeds agressiever. Ondanks het geweld dat inherent inherent is aan de daad van 
het verbranden van een lichaam, waren Marangoni’s esthetische overwegingen als kunstenaar 
nog steeds zichtbaar in de verfijning en detaillering waarmee zij de handelingen uitvoerde. De 
langzame deconstructie van het lichaam in The Art of Performance en In Loving Memory of 
Art gaf de toeschouwer zelfs ruim de tijd om niet alleen de pijnlijkheid van de gebeurtenis op 
zich in te laten werken, maar ook om de conflicterende rollen van het slachtoffer en de agressor 
die de kunstenaar had aangenomen te overdenken. Toen de wassen rode bloemen en gekleurde 
lichaamsdelen volledig waren gesmolten, was het oppervlak van de metalen tafel — het type 
tafel dat ook in een mortuarium wordt gebruikt — veranderd in een bloederige plas: alle visuele 
elementen bij elkaar waren bedoeld om een sfeer van pijn en geweld op te roepen.18 Het feit 
dat deze ‘gewelddadigheden’ werden uitgevoerd op wassen afgietsels in plaats van op het eigen 
lichaam onderstreept de kunstmatigheid en zorgvuldige constructie van Marangoni’s persona, 
waarbij zij er niet op uit was om te choqueren, maar juist op subtiele wijze een subversieve bood-
schap over wilde brengen.19

Performatieve destructie werd een belangrijk thema in het werk van veel naoorlogse kunste-
naars, zoals Niki de Saint Phalle (1930-2002) (in haar ‘schietschilderijen’), Yves Klein (1928-1962) 
(in zijn ‘vuurschilderijen’), en Lucio Fontana (1899-1968) (in zijn ‘opengesneden’ schilderijen). 
De personae die deze kunstenaars aannamen verschillen aanzienlijk met die van Marangoni. 
Bijvoorbeeld: waar Klein en Marangoni beiden gebruik maakten van een gasbrander als destruc-
tief middel, kan de persona van Klein het beste worden uitgelegd als die van provocateur. En 
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afb. 5
Marangoni draagt een 
doorzichtig masker 
uit haar performan-
ceserie The Box of 
Life. Courtesy van 
de kunstenaar. Foto: 
Guido Cegani.

fig. 5
Marangoni wearing 
a transparent plastic 
mask from her 
performance series The 
Box of Life. Courtesy 
of the artist. Photo: 
Guido Cegani.

Fontana’s gecontroleerde inkepingen suggereren een snee in de huid en roepen dus net als in 
Marangoni’s The Box of Life pijngevoelens op. Echter, de boodschap in het werk van Fontana 
wordt overgedragen door het object — het doek — en niet door de handeling, zoals bij Marangoni. 

DE TOESCHOUWER ALS PERFORMER
Publieksparticipatie is een belangrijk element van de performancekunst sinds de eerste Fluxus-
happenings van de jaren zestig. Gesteund door wat Allan Kaprow omschreef als de noodzaak om 
“het publiek uit te bannen”, nodigde Marangoni in In Loving Memory of Art in 1978 (afb. 5) het 
publiek uit om deel te nemen aan de performance door hen doorzichtige maskers van plastic te 
laten dragen.20 De maskers raakten beslagen door hun adem, wat een spookachtig effect ople-
verde. De transparante maskers, die gevormd waren naar Marangoni’s eigen gezicht, verwerpen de 
typische functie van een masker: het verhullen van iemands identiteit. Ze dienen daarentegen juist 
als een middel om de agressor als zodanig te tonen, als een afkondiging van een ontmaskering, 
zodat de drager zich niet langer kan verbergen. Door onze aandacht te vragen voor kwesties 
zoals geweld tegen vrouwen, vervangt Marangoni het traditionele masker — als metafoor voor de 
geveinsde onwetendheid van de maatschappij — voor een transparant masker — als metafoor voor 
het onvermijdelijke bewustzijn van de maatschappij. 

In deze context is het tevens van belang om de culturele betekenis van het gebruik van het 
masker als expressief middel in ogenschouw te nemen. Als sleutelinstrument voor het presenteren 
van een persona sinds de klassieke oudheid dient het masker hier te worden beschouwd in de 
historische context van het Venetiaanse carnaval, een ritueel en cultureel fenomeen dat opkwam 
in de middeleeuwen en zijn hoogtijdagen vierde in de barok. Volgens Mikhail Bakhtins theorie 
van het carnavaleske staat het onderscheid tussen deelnemers en toeschouwers binnen carnaval 
centraal.21 In dat opzicht was Marangoni’s keuze om haar toeschouwers uit te nodigen om deel 

THE SPECTATOR AS PERFORMER
Audience participation has been an important element of performance art since the 
first Fluxus happenings of the 1960s. Espousing what Allan Kaprow described as 
the need to “eliminate the audience”, Marangoni invited the spectators of her 1978 
performance In Loving Memory of Art (fig. 5) to become participants by putting on 
transparent plastic masks.20 As they breathed, the masks gradually fogged up, with 
the condensation creating a ghost-like effect. Fashioned after her own visage, the 
transparent mask nullifies the quintessential purpose of a mask: to conceal one’s 
identity. Instead, it functions as a means of unveiling the aggressor, a declaration 
that he or she has been exposed and can no longer hide. By drawing our attention to 
issues of violence against women, Marangoni, in a way, replaces the traditional mask, 
society’s feigned ignorance, with a transparent one, society’s unavoidable awareness. 

In this context, it is also important to consider the cultural significance of 
employing the mask as an expressive device. A key instrument of conveying a 
persona since antiquity, the mask should be examined within the historical context of 
the Venetian Carnival, a ritualistic cultural phenomenon that emerged in the Middle 
Ages and reached its golden age in the Baroque era. According to Mikhail Bakhtin’s 
theory of the carnivalesque, the distinction between participants and spectators was 
central to the potency of this social institution.21 Therefore, Marangoni’s decision 
to invite her spectators to become participants was, consciously or subconsciously, 
an act of deconstruction, though the inversion of roles seems to be in line with the 
primary function of carnival — fools become wise, kings become beggars, and, in 
this case, spectators become participants. By using a transparent mask rather than 
a traditional, elaborately adorned one, the artist invoked the carnivalesque while 
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te nemen aan de performance bewust of onbewust een ontmanteling van conventies, hoewel 
de omkering van de rollen juist weer in lijn is met de primaire functie van carnaval — dwazen 
worden wijs, koningen worden bedelaars, en in dit geval worden toeschouwers deelnemers. Door 
een transparant masker te dragen in plaats van een traditioneel, rijk versierd exemplaar, refereert 
Marangoni aan het carnavaleske, maar wijst zij tegelijkertijd de macht van de vermomming af. In 
tegenstelling tot de gebruikelijke functie, als instrument om een individuele identiteit te verhullen, 
laat het masker in Marangoni’s performance juist zien hoe sociale conventies onderliggende 
omstandigheden verbergen waarmee geweld tegen vrouwen toegelaten en bestendigd wordt. De 
transparante maskers moeten in de eerste plaats worden gezien als verwijzingen naar maskers, en 
slechts in de tweede plaats als maskers op zich. De kunstenaar probeerde haar gezicht en dat van 
het deelnemende publiek niet te verbergen. In plaats daarvan nodigde zij de deelnemers uit haar 
eigen gezicht over dat van henzelf te leggen, en daarmee haar identiteit als pleitbezorger tegen de 
objectificatie van vrouwen aan te nemen als hun eigen persona. 

CONCLUSIE 
Gedurende de twintigste eeuw namen steeds meer kunstenaars een persona aan om bepaalde 
rollen te vervullen. Dit gebeurde onder pseudoniemen, zoals Marcel Duchamps Rrose Sélavy, 
maar ook als denkbeeldige personages, zoals Max Ernsts alter ego, Loptop. Met de opkomst 
van performancekunst in de jaren zestig breidde deze praktijk zich uit naar het overnemen van 
bestaande identiteiten, zoals de pseudoniemen van de Guerrilla Girls die luisteren naar de namen 
van overleden vrouwelijke kunstenaars. Veel kunstenaars voelden zich aangetrokken tot het 
politieke activisme en kwamen als gevolg uit hun ateliers om zich meer te mengen in het dage-
lijks leven. Marangoni voerde haar performances uit op straat, voor een alledaags ‘publiek’, waarbij 
zij zinnelijke formele elementen combineerde met subtiele conceptuele handelingen om scherp 

rejecting the power of disguise. Unlike its common function as a device concealing 
an individual’s identity, here it demonstrates how social conventions actually 
conceal underlying conditions permitting and perpetuating violence against women. 
Marangoni’s transparent mask functions more as a signifier of a mask than an actual 
one. The artist did not intend to hide her face or those of the participating audience 
members; rather, she invited the participants to superimpose — to layer, in fact — her 
transparent visage onto their own, and thus assume her identity as advocate for 
objectified women as their own persona. 

CONCLUSION 
Increasingly throughout the twentieth century artists assumed personae to carry out 
a range of roles, whether legendary ‘pen names’, such as Marcel Duchamp’s Rrose 
Sélavy, or fanciful characters, such as Max Ernst’s alter ego, Loplop. With the emer-
gence of performance art in the 1960s, this practice expanded to include adopted 
identities, such as the Guerrilla Girls’ pseudonyms borrowed from dead women artists, 
while many artists became activists, often removed from the studio and embedded 
in society. Marangoni took her performances to the streets, among everyday people, 
where she married sensuous formal elements with subtle conceptual gestures to 
deliver pointed social commentary. Most importantly, she meticulously crafted a 
highly sophisticated hybrid artistic identity, a chameleonic fusion between object and 
objectifier, self and persona, viewer and performer.

Through performance pieces in which she either displayed or destroyed cast 
parts of her own body in elaborate ritualistic performances, Marangoni addressed the 
issues of commercialization and victimization of women. In exercising control over 
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sociaal commentaar te leveren. Het meest relevant is dat zij een minutieus vormgegeven en zeer 
geraffineerde en hybride artistieke identiteit wist te creëren, een kameleontische samensmelting 
tussen object en objectiverende, zelf en persona, toeschouwer en deelnemer. 

Met haar performances, waarin zij volgens een verfijnd ritueel van handelingen afgietsels 
van haar eigen lichaam tentoonstelde en vernietigde, behandelde Marangoni de commercialisering 
en het slachtofferschap van vrouwen. Door controle uit te oefenen over deze vrouwelijke lichaams-
delen, ensceneerde zij de gewelddadige personae van straathandelaar en agressor, om hiermee 
bestaande objectificatiepatronen te doorbreken en vrouwen te emanciperen om pleitbezorgers 
van zichzelf te worden. Met de kwaadaardige personages die zij creëerde doorbrak Marangoni 
bestaande kaders van de performancekunst, door te laten zien dat personae niet altijd op  
basis van het direct zichtbare geı̈nterpreteerd moeten worden, maar soms ook paradoxale  
‘anti-personae’ zijn. 

these female body parts, she enacted the violent personae of trafficker and aggressor 
as a means of reversing existing patterns of objectification and empowering women 
to become their own advocates. Ultimately, through the villainous characters she 
crafted, Marangoni subverted existing frameworks of performance art, reminding 
us that personae can be interpreted not only at face value, but also as paradoxical 
‘anti-personae’. 
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